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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - ΛΥΚΕΙΟΥ.

2

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΣΙΟΥ Ι.Ι.Ε.Κ. ΕΝΩΣΗ» λόγω ένταξης νέων ειδικοτήτων κατάρτισης».

3

Καθορισμός του ύψους του μισθώματος υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια
εντατικής ή ημιεντατικής μορφής και του τρόπου
αναπροσαρμογής του.

4

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 90615/48741/
16-12-2015 προηγούμενης απόφασής μας περί
καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε
ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

5

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε
ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

6

Απαγόρευση Θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για την κυνηγετική περίοδο 2016-2017.

7

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1600/24335/8-9-2016
απόφασης με θέμα “Χορήγηση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Παραρτήματος Ωδείου με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ”».

8

Αναπλήρωση κοσμήτορα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 174276/Δ2
(1)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - ΛΥΚΕΙΟΥ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/
τ. Α΄/01-09-1977).

Αρ. Φύλλου 3645

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
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΄/25-01-13) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013
(ΦΕΚ 107/τ. Α΄/9-5-13) «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 άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ. Α΄/10-12-2013)
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και
άλλες διατάξεις» » και του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014
(ΦΕΚ 8/τ. Α΄/10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις»
και του άρθρου 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».
3. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4, της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α'/12.10.2012).
4. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και...Τουρισμού».
5. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ. Α΄) διορισμού του Νικόλαου Φίλη στη θέση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
6. Την υπ’ αριθμ. 182109/Γ1/12-11-2015 απόφαση
του Πρωθυπουργού «Αποδοχή Παραίτησης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και διορισμός του Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων»
(ΦΕΚ 823, τ. Υ.Ο.Δ.Δ., 17-11-2015).
7. Την υπ’ αριθμ. 197109/Α1/04-12-2015 (ΦΕΚ 2654/
τ. Β΄/09-12-2015) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ και στους
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και
Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
8. Το άρθρο 24 του Π.δ. 114/2014 «Γενική Διεύθυνση
Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
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σης», την περίπτωση (β) της παραγράφου (2) και την παράγραφο (4) του άρθρου 26 «Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
9. Την υπ’ αριθμ. Φ.2.Β/174998/Δ5 (ΦΕΚ 309/Β/
12-2-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου
στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Ιδιωτικό 2ο Γενικό ΛύκειοΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε.».
10. Το υπ’ αριθμ. 4757/29-02-2016 έγγραφο της
Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με
συνοδευτικό αίτημα των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη
για κατάργηση της άδειας του εκπαιδευτηρίου «Ιδιωτικό
2ο Λύκειο - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε», όπως
επαναδιατυπώθηκε με το 914/22-04-2016 έγγραφο της
νόμιμης εκπροσώπου του εκπαιδευτηρίου προς το ΥΠΠΕΘ, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε από το σχολικό έτος 2016-2017 την άδεια
του Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Λυκείου με διακριτικό τίτλο «Ιδιωτικό 2ο Λύκειο - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε» ύστερα από σχετική αίτηση της
νόμιμης εκπροσώπου των εκπαιδευτηρίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Οκτωβρίου 2016
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ
Ι

Αριθμ. 175307/Κ1
(2)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΣΙΟΥ Ι.Ι.Ε.Κ. ΕΝΩΣΗ» λόγω
ένταξης νέων ειδικοτήτων κατάρτισης».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α'/
21-09-2010) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές
διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α'/
12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο,
παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ10, 015,
Θ17, Θ18 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α'/
17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31,
38, 44, 47, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 του
Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α'/25.01.2013).
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5. Την υπ’ αριθμ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β'/
12-12-2012) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και
την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου,
Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου
Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα,
ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ. 268/Α'/
10.12.2013) άρθρο 6, παράγραφος 3, «Θέματα Ιδιωτικής εκπαίδευσης».
7. Την υπ’ αριθμ. 10131/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057/Β'/
18-11-2012) απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας της
υποβολής των προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου
Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο».
8. Την υπ’ αριθμ. 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β'/3-4-2013)
απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και
χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4093/2012».
9. Τις διατάξεις του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α'/10-01-2014)
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» άρθρο
11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Παιδείας και θρησκευμάτων», παρ. 1 «θέματα Φορέων
Εκπαίδευσης», περίπτωση 3.
10. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α'/29-08-20124) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
11. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α'/22-9-2015) περί Ανασύστασης Υπουργείων.
12. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/
10-11-2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».
13. Την υπ' αριθμ. 106334/ΙΑ/31-7-2013 (ΦΕΚ 2007/
Β'/14-8-2013) άδεια ιδιωτικού Ι.Ε.Κ με τον διακριτικό
τίτλο «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΣΙΟΥ Ι.Ι.Ε.Κ. ΕΝΩΣΗ».
14. Την υπ’ αριθμ. 160746/Κ1/29-9-2016 αίτηση τροποποίησης αδείας του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΣΙΟΥ» με τα συνημμένα σε αυτή
προβλεπόμενα δικαιολογητικά σχετικά με την ένταξη
νέων παρεχόμενων ειδικοτήτων κατάρτισης του Ι.Ι.Ε.Κ.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 106334/ΙΑ/31-7-2013
(ΦΕΚ 2007/Β'/14-8-2013) άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης με το διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΣΙΟΥ Ι.Ι.Ε.Κ. ΕΝΩΣΗ» που χορηγήθηκε
στο ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΣΙΟΥ».
Η τροποποίηση αδείας συνίσταται στην έγκριση ενενήντα ένα (91) νέων παρεχόμενων από το Ι.Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων,
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εκ των θεσμικά προβλεπομένων, οι οποίες προσαρτώνται
επί του παραρτήματος της αδείας με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την αδειοδότηση υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 20 Οκτωβρίου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας Διά Βίου
Μάθησης και Νέας Γενιάς
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 1319/117301
(3)
Καθορισμός του ύψους του μισθώματος υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια
εντατικής ή ημιεντατικής μορφής και του τρόπου αναπροσαρμογής του.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1. της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του άρθρου
26 του Ν. 4282/2014 (Α' 182) «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις».
2. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα».
2. Την υπ' αριθμ. Υ29/9-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη» (Β' 2168).
3. Την υπ’ αριθμ. 187/56451/13-05-2016 εισήγηση της
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠΑΑΤ.
4. Την αριθμ. 252/57910/14-06-2016 εισήγηση της Δ/
νσης Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων ΥΠΑΑΤ.
5. Την ανάγκη καθορισμού και εξειδίκευσης, κατά
περίπτωση, του ύψους του μισθώματος θαλάσσιων και
λιμναίων υδάτινων εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας και
περίοδο μίσθωσης καθώς και του τρόπου αναπροσαρμογής του και κάθε σχετικού θέματος για την εφαρμογή
του άρθρου 11 του Ν. 4282/2014.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής - Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το ύφος του
μισθώματος θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων που παραχωρούνται με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια
εντατικής ή ημιεντατικής μορφής και το οποίο καταβάλλουν οι μισθωτές αναλόγως του είδους καλλιέργειας και
της περιόδου μίσθωσης, ο τρόπος αναπροσαρμογής αυ-
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τού και κάθε σχετικό θέμα, σε εφαρμογή του άρθρου 11
του Ν. 4282/2014.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, ως
μίσθωμα ορίζεται το χρηματικό ποσό σε ευρώ, το οποίο
οφείλει να καταβάλλει ετησίως ο μισθωτής ως αντίτιμο
για την παραχώρηση χρήσης υδάτινης έκτασης με σκοπό
την υδατοκαλλιέργεια.
Το ύφος του μισθώματος ορίζεται ως το αντίτιμο που
αντιστοιχεί στην παραχώρηση χρήσης ενός (1) στρέμματος, ήτοι χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων, υδάτινης
έκτασης για ένα (1) έτος.
Άρθρο 3
Καθορισμός του ύψους του μισθώματος
ανά είδος καλλιέργειας
1. Με το παρόν άρθρο καθορίζεται ενιαίο ύφος μισθώματος για όλη την ελληνική επικράτεια, ανά είδος
καλλιέργειας:
1. Για μονάδες θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας, το ύψος μισθώματος καθορίζεται σε εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.
2. Για μονάδες θαλάσσιας οστρακοκαλλιέργειας με το
σύστημα long-line, το ύφος μισθώματος καθορίζεται σε
πενήντα (50,00) ευρώ.
3. Για παραδοσιακές μονάδες θαλάσσιας οστρακοκαλλιέργειας (πασσαλωτό σύστημα και εκμεταλλεύσεις οικογενειακής μορφής), το ύφος μισθώματος καθορίζεται
σε είκοσι πέντε (25,00) ευρώ.
4. Για μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας σε λιμναίες υδάτινες
εκτάσεις, το ύφος μισθώματος καθορίζεται σε πενήντα
(50,00) ευρώ, εκτός των περιπτώσεων διενέργειας δημοπρασίας σύμφωνα με την παράγραφο 2β' του άρθρου 4
του Ν. 4282/2014.
5. Για μονάδες καλλιέργειας άλλων υδρόβιων οργανισμών, (υδρόβια φυτά, φύκη, σκώληκες, δολώματα, κ.λπ.),
σε λιμναίες ή θαλάσσιες εκτάσεις, το ύφος μισθώματος
καθορίζεται σε πενήντα (50,00) ευρώ.
2. Κατά την αρχική μίσθωση νέας υδάτινης έκτασης,
το μίσθωμα συμφωνείται για δύο περιόδους, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του
Ν. 4282/2014. Για τα πρώτα πέντε (5) έτη (πρώτη περίοδος) το μίσθωμα είναι σταθερό και το ύφος του ορίζεται
μειωμένο κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί των
τιμών που ισχύουν κατά το έτος έναρξης της μίσθωσης. Για
τα υπόλοιπα έτη της μίσθωσης και για τα έτη αναμίσθωσης (δεύτερη περίοδος), το ύψος του μισθώματος αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.
3. Το ανά περίπτωση οριζόμενο ύψος μισθώματος
προσαυξάνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%),
όταν οι υδάτινες εκτάσεις βρίσκονται εντός περιοχών
οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.).
Άρθρο 4
Αναπροσαρμογή του ύψους του μισθώματος
1. Το ύψος του μισθώματος αναπροσαρμόζεται κάθε
πέντε (5) έτη, με έναρξη από το έτος δημοσίευσης της
παρούσας, κατά το οποίο ισχύουν οι τιμές της παραγρά-
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φου 1 του άρθρου 3, εφόσον το άθροισμα του επίσημου
πληθωρισμού της χώρας των προηγούμενων πέντε (5)
ετών είναι μεγαλύτερο του 15% ή μικρότερο του -15%.
Ειδικότερα, μετά την πάροδο εκάστης πενταετίας, το
ισχύον ύψος μισθώματος αναπροσαρμόζεται κατά ποσοστό ίσο με το μισό του αθροίσματος του επίσημου
πληθωρισμού της χώρας των προηγούμενων πέντε (5)
ετών, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:
Μn = Μn-5 + [Μn-5 * (Πn-5 + Πn-4 + Πn-3 + Πn-2 + Πn-1)/2]
όπου,
Μn = το ύψος μισθώματος, όπως διαμορφώνεται κατά
το έτος αναπροσαρμογής,
Μn-5 = το ύψος μισθώματος που ίσχυε κατά την προηγούμενη πενταετία,
Πn-5, Πn-4, Πn-3, Πn-2, Πn-1 = ο πληθωρισμός της χώρας το
πέμπτο, τέταρτο, τρίτο, δεύτερο και πρώτο αντίστοιχα
έτος πριν το έτος αναπροσαρμογής.
Εάν στο τέλος της πρώτης πενταετίας δεν συντρέχουν
λόγοι αναπροσαρμογής του ύψους του μισθώματος, η
αναπροσαρμογή υλοποιείται την επόμενη πενταετία,
εφόσον το άθροισμα του επίσημου πληθωρισμού της
χώρας των προηγούμενων δέκα (10) ετών είναι μεγαλύτερο του 15% ή μικρότερο του -15%.
2. Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ
εκδίδει σχετική ανακοίνωση καθορισμού του ύψους
των μισθωμάτων ανά πενταετία από την έκδοση της
παρούσας, κατά τον μήνα Απρίλιο του έτους αναπροσαρμογής, ανεξάρτητα από την αναπροσαρμογή ή μη
του μισθώματος.
3. Το μίσθωμα καταβάλλεται με την αναπροσαρμοσμένη τιμή του από το συμβατικό έτος μίσθωσης που
έπεται του έτους αναπροσαρμογής.
Άρθρο 5
Ειδικές ρυθμίσεις-Μεταβατικές διατάξεις
1. Για περιπτώσεις μετεγκατάστασης υφιστάμενης
μονάδας σε νέα υδάτινη έκταση, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του N. 4282/2014, το ύψος
του μισθώματος της νέας υδάτινης έκτασης καθορίζεται
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του
άρθρου 3 της παρούσας.
2. Για την επέκταση υφιστάμενης μονάδας, σύμφωνα
με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του N 4282/2014,
η απαιτούμενη νέα υδάτινη έκταση παραχωρείται για
χρονικό διάστημα ίσο με την υπολειπόμενη διάρκεια της
προηγούμενης μίσθωσης και το ύψος του μισθώματος
ρυθμίζεται ως ακολούθως:
α. Στην περίπτωση που ο υπολειπόμενος χρόνος της
προηγούμενης μίσθωσης είναι μικρότερος της πενταετίας, το ύψος του μισθώματος της νέας υδάτινης έκτασης ορίζεται μειωμένο κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%) επί των τιμών που ισχύουν κατά το έτος έναρξης
της νέας μίσθωσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 3.
β. Στην περίπτωση που ο υπολειπόμενος χρόνος της
προηγούμενης μίσθωσης είναι μεγαλύτερος της πενταετίας, το ύψος του μισθώματος της νέας υδάτινης έκτασης
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καθορίζεται για δύο περιόδους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3.
Μετά την ταυτόχρονη λήξη της μίσθωσης των δύο
εκτάσεων, το σύνολο της έκτασης αναμισθώνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του N. 4282/2014 και το ύψος του
μισθώματος αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο
4 της παρούσας.
3. Υφιστάμενες μισθώσεις πριν την έκδοση του
N. 4282/2014, εξακολουθούν να ισχύουν και τα μισθώματα που προβλέπονται σε αυτές καταβάλλονται μέχρι
τη λήξη τους και αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις που ίσχυαν πριν την έκδοση του νόμου. Μετά
τη λήξη των μισθώσεων, η αναμίσθωση των εν λόγω
εκτάσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
7 του N. 4282/2014 και το ύψος του μισθώματος αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας για
όλο το διάστημα της αναμίσθωσης.
4. Για μισθώσεις που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με το
άρθρο 11 του N. 4282/2014 και πριν την έκδοση της
παρούσας και έχουν συμφωνηθεί για δύο περιόδους, η
πρώτη περίοδος των πέντε ετών παραμένει όπως έχει
συμφωνηθεί στις ισχύουσες συμβάσεις, ενώ για τη δεύτερη περίοδο, το ύψος του μισθώματος προσαρμόζεται
στις τιμές που ισχύουν κατά το έτος έναρξης αυτής και
στη συνέχεια αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο
4 της παρούσας.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 73795/28326
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 90615/48741/
16-12-2015 προηγούμενης απόφασης περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε
ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α΄/
27-12-2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/07-06-2010).
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2007).
4. 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 (ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις».
5. Την υπ’ αριθμ. 4/06-02-2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α’/06-02-2015) περί αποδοχής
παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.
6. Την υπ’ αριθμ. 1540/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αθηναίων περί καθιέρωσης διαφορετικού
ωραρίου λειτουργίας σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου.
7. Το υπ’ αριθμ. 396256/09-12-2015 συμπληρωματικό
έγγραφο του Δήμου Αθηναίων.
8. Την υπ’ αριθμ. 90615/48741/16-12-2015 απόφαση,
περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε
ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων (ΦΕΚ 2797/
B’/21-12-2015), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (ΦΕΚ 838/Β’/30-03-2016, 3111/Β’/29-09-2016).
9. Την υπ’ αριθμ. 1408/2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αθηναίων με την οποία τροποποιείται η υπ’
αριθμ. 1540/2015 απόφαση ως προς τον καθορισμό του
ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και
Διοίκησης, της Διεύθυνσης Οδοποιίας και Αποχέτευσης,
της Διεύθυνσης Κοινοχρήστων Χώρων, Διεύθυνσης Κτηριακών Έργων, Διεύθυνσης Σχολικών Κτηρίων, της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού, του Τμήματος Επικοινωνίας Πολιτών, αποφασίζουμε, καθιερώνουμε και τροποποιούμε
την υπ’ αριθμ. 90615/48741/16-12-2015 προηγούμενη
απόφαση (ΦΕΚ 2797/B’/21-12-2015), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 838/Β’/ 30-03-2016,
3111/Β’/29-09-2016), ως προς τον αριθμό των μονίμων
υπαλλήλων που κρίνεται απαραίτητη η απασχόλησή
τους πέραν του κανονικού ωραρίου κατά τις Κυριακές
– αργίες και τον αριθμό των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που κρίνεται απαραίτητη η
απασχόλησή τους για τη συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής απασχόλησης, κατά τις Κυριακές –
αργίες (ημερήσια και νυχτερινή), και για τη νυχτερινή
υπερωριακή εργασία, ως εξής:
1) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση με βάρδιες καθώς και
κατά τις Κυριακές και αργίες, του Τμήματος Διοικητικού,
Εποπτείας και Λειτουργικότητας Δημοτικών Κτηρίων και
του Γραφείου Προσωπικού Ασφαλείας, του Τμήματος
Δημοτικού Συμβουλίου και του Τμήματος Οικονομικής
Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Δ/νσης
Αποκέντρωσης και Διοίκησης, (κρίνεται απαραίτητη η
εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες έως είκοσι τεσσάρων (24) εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου, αντί των
ήδη εγκεκριμένων δώδεκα (12) εργαζομένων με την υπ’
αριθ. 1540/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Αθηναίων),
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10) την 24ωρη λειτουργία καθώς και τη λειτουργία τις
Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Κοινοχρήστων Χώρων, (κρίνεται απαραίτητη η απασχόληση έως σαράντα
(40) μονίμων υπαλλήλων πέραν του κανονικού ωραρίου
κατά τις Κυριακές – αργίες, αντί των ήδη εγκεκριμένων
είκοσι (20) υπαλλήλων με την υπ’ αριθ. 1540/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων),
11) την 24ωρη λειτουργία καθώς και τη λειτουργία τις
Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Κτηριακών Έργων,
(κρίνεται απαραίτητη η απασχόληση έως σαράντα πέντε
(45) μονίμων υπαλλήλων πέραν του κανονικού ωραρίου
κατά τις Κυριακές – αργίες, αντί των ήδη σαράντα (40)
εγκεκριμένων υπαλλήλων με την υπ’ αριθ. 1540/2015
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων),
12) την 24ωρη λειτουργία καθώς και τη λειτουργία τις
Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Σχολικών Κτηρίων,
(κρίνεται απαραίτητη η απασχόληση είκοσι οκτώ (28)
μονίμων υπαλλήλων πέραν του κανονικού ωραρίου κατά
τις Κυριακές – Αργίες, αντί των ήδη εγκεκριμένων είκοσι
(20) υπαλλήλων με την υπ’ αριθ. 1540/2015 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων και η εργασία Κυριακές και αργίες έως τεσσάρων (4) εργαζομένων ιδιωτικού
δικαίου, αντί των ήδη εγκεκριμένων τριών (3) εργαζομένων με την υπ’ αριθ. 1540/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αθηναίων),
13) την 24ωρη λειτουργία καθώς και τη λειτουργία τις
Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Οδοποιίας και Αποχέτευσης, (κρίνεται απαραίτητη η νυχτερινή υπερωριακή
εργασία έως δέκα (10) εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου, η
εργασία για τη συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής έως δέκα (10) εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου, η
εργασία Κυριακές και αργίες έως δώδεκα (12) εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου αντί των ήδη εγκεκριμένων έξι (6)
εργαζομένων με την υπ’ αριθ. 1540/2015 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, η νυχτερινή εργασία
Κυριακές και αργίες έως δώδεκα (12) εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου),
15) την 24ωρη λειτουργία καθώς και τη λειτουργία τις
Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού,
(κρίνεται απαραίτητη η απασχόληση έως σαράντα πέντε (45) μονίμων υπαλλήλων κατά τις πρωινές ώρες των
Κυριακών – αργιών και έως πενήντα (50) μονίμων υπαλλήλων κατά τις νυκτερινές ώρες των Κυριακών – αργιών,
αντί των ήδη εγκεκριμένων με την υπ’ αριθ. 1540/2015
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, αθροιστικά και για τις δύο κατηγορίες απασχόλησης, εξήντα
(60) υπαλλήλων),
19) την 24ωρη λειτουργία καθώς και τη λειτουργία τις
Κυριακές και αργίες του Τμήματος Επικοινωνίας Πολιτών,
(κρίνεται απαραίτητη η απασχόληση έως οκτώ (8) μονίμων υπαλλήλων πέραν του κανονικού ωραρίου κατά
τις Κυριακές – αργίες (ημερήσιες ή νυκτερινές), αντί των
ήδη εγκεκριμένων με την υπ’ αριθ. 1540/2015 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων έξι (6) μονίμων
υπαλλήλων).
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
επιπλέον δαπάνη (στην ήδη αναγραφόμενη δαπάνη
στην υπ’ αριθ. 90615/48741/16-12-2015 προηγούμενη
απόφαση) ύψος περίπου 49.892,33 € σε βάρος του προϋ-
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πολογισμού του Δήμου Αθηναίων για το οικονομικό έτος
2016 που θα βαρύνει τους ΚΑ: 10.6012.002, 20.6012.002,
30.6012.002, 10.6022.001 και 10.6052.001.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2016
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Ι

Αριθμ. 55072/21085
(5)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε
ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α΄/
27-12-2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010
«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2007).
4. 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 (ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις».
5. Την υπ’ αριθμ. 4/06-02-2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α’/06-02-2015) περί αποδοχής
παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.
6. Την υπ’ αριθμ. 90615/48741/16-12-2015 απόφασή
μας, περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου εργασίας
σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, μεταξύ
άλλων και στη Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών
του Δήμου Αθηναίων (ΦΕΚ 2797/B’/21-12-2015), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (ΦΕΚ 838/Β’/30-032016, 3111/Β’/29-09-2016) και οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν των υπ’ αριθμ. 1540/2015, 1572/2016 και 209/2016
αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων.
7. Το υπ’ αριθμ. 175570/03-06-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 90615/48741/
16-12-2015 προηγούμενη απόφαση (ΦΕΚ 2797/B’/
21-12-2015), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε
(ΦΕΚ 838/Β’/30-03-2016, 3111/Β’/29-09-2016), ως προς
τους λόγους που καθιστούν αναγκαία τη λειτουργία σε
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24ωρη βάση καθώς και τη λειτουργία τις Κυριακές και
αργίες της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών (Τμήμα Αποθηκών Υλικών, Τμήμα Διαχείρισης Καυσίμων και
Λιπαντικών, Τμήματα Προμηθειών και Δημοπρασιών) ως
εξής: προκειμένου να εναρμονιστεί το ωράριο αυτής με
εκείνο των διευθύνσεων που εξυπηρετεί (καθαριότητας
και τροχαίου υλικού, ηλεκτρολογικού, κηποτεχνίας και
πρασίνου, συντήρηση οδοποιίας κτλ) για τη διαχείριση
καυσίμων 2 και λιπαντικών, ανταλλακτικών σε 24ωρη
βάση, τη διενέργεια προμηθειών τροφίμων, καυσίμων,
υλικών καθαριότητας, ειδών παντοπωλείου, φαρμακευτικού-υγειονομικού υλικού, την ενημέρωση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, την παρακολούθηση συμβάσεων
που αφορούν τις Παιδικές εξοχές κα. Η προκαλούμενη
δαπάνη από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, έχει συμπεριληφθεί ήδη στην αναγραφόμενη δαπάνη της υπ’
αριθ. 90615/48741/16-12-2015 προηγούμενης απόφαση
(ΦΕΚ 2797/B’/21-12-2015).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2016
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Ι

Αριθμ. 161287
(6)
Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για την κυνηγετική περίοδο 2016-2017.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 258 παρ. 3β και 3στ΄ του Ν.δ. 86/69
«Περί δασικού Κώδικα» όπως αντικαταστάθηκαν με τις
διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρ. 7 Ν. 177/75 (ΦΕΚ
5/τ. Α΄/1975).
β. Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας κ.λπ.».
γ. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
δ. Του Π.δ. 141 (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας».
ε. Του άρθρου 3 παρ. 5 της αριθ. 414985/29-11-1985
(ΦΕΚ 757/τ. Β΄/18-12-1985) κοινή υπουργικής απόφασης
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 87578/703/6-3-2007 κοινή υπουργική
απόφαση σε συμμόρφωση με την 79/409/2-4-1979 οδηγία
της Ε.Ε «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών».
στ. Της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/
τ. Β΄/6-9-2010) κοινής υπουργικής απόφασης.
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2. Την υπ’ αριθμ. 143543/2140/10-08-2016 (ΦΕΚ 2536/
τ. Β΄/17-08-2016) υπουργική απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την Κυνηγετική περίοδο 2016 - 2017».
3. Την υπ’ αριθμ. 5184/1464/22-2-2012 (ΦΕΚ 769/τ. Β΄/
15-3-2012) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
«περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων
και εγγράφων με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας».
4. Την αρ. 4/06-02-2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις».
6. Το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α΄/
14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών».
7. Την από 20.10.2016 εισήγηση της Τρύφων Ειρήνης,
Δασοπόνου της Υπηρεσίας μας.
8. Την ανάγκη προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας
στο Ν. Φλώρινας έναντι των δυσμενών καιρικών συνθηκών που μπορεί να εκδηλωθούν στην περιοχή μας, κατά
τη διάρκεια των οποίων μειώνεται σημαντικά η αμυντική
ικανότητα των θηραμάτων και τα οποία καιρικά φαινόμενα καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη τη διαβίωση των
ειδών της άγριας πανίδας, εντός των βιοτόπων τους.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην
περιοχή αρμοδιότητάς μας (όρια της Περιφερειακής
Ενότητας Φλώρινας) κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής
περιόδου 2016-2017, όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται πλήρως με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως
των ιχνών επί της χιόνος και σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως
δυσμενών συνθηκών, όπως χιονοπτώσεων και παγετού
μεγάλης διάρκειας και έντασης.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.δ. 86/1969 και 996/1971,
του Ν. 177/1975 και των αριθ. 414985/29-11-1985 και
Η.Π. 37338/1807/Ε103/1-9-2010 κοινών υπουργικών
αποφάσεων, όπως ισχύουν.
Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται
στα αρμόδια όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της ΕΛ.ΑΣ,
των Ιδιωτικών Φυλάκων θήρας, μέλη των Κυνηγετικών
Συλλόγων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της μέχρι το
τέλος της Κυνηγετικής περιόδου 2016-2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Δ/νσης Δασών Ν. Φλώρινας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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Αριθ. αποφ. 2018
(7)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1600/24335/8-9-2016
απόφασης με θέμα “Χορήγηση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Παραρτήματος Ωδείου με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ”».
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95,
παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).
β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων 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
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/
Β΄/2004).
ε. την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 απόφαση (ΦΕΚ 123/Β΄/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου για
ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης
και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων».
στ. την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011) «Διεκπεραίωση
και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών
ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης».
2. Την υπ’ αριθμ. 8065/27-3-2015 αίτηση της ΑΡΤΕΜΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ η οποία την κατέθεσε ως αντιπρόσωπος του
ΕΘΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε., με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
3. Το ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΕ/106582/8604/665/
201/28/3/2016 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο αναφέρεται
στο κτίριο της οδού ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 3 στην ΡΕΑ ΔΡΟΣΙΑΣ.
4. Τις υπ’ αριθμ. 27956/1867/3-9-2014 “Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο
Διονύσου” και 6280/460/6-3-2015 “Συμπλήρωση της υπ'
αριθμ. 27956/1867/3-9-2014 απόφασης του Δημάρχου
Διονύσου” αποφάσεις του Δημάρχου με τις οποίες ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Κοκμοτός Βασίλειος υπεύθυνος
Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του μεταβιβάστηκαν οι αντίστοιχες αρμοδιότητες, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε στην ΣΙΜΟΝ-ΧΑΡΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ-ΣΕΑΪΓΗ
νομίμου εκπροσώπου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Παραρτήματος Ωδείου με
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την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ,
το οποίο θα στεγαστεί στον ισόγειο χώρο του κτιρίου
που βρίσκεται επί της οδού ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 3 στην πόλη
ΡΕΑ ΔΡΟΣΙΑΣ και θα έχει την επωνυμία « ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.».
2. Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμήματα:
α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών και Σύνθεσης με
τμήματα:
1. Ωδικής 2. Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων,
3. Αρμονίας, 4. Αντίστιξης 5. Φυγής,
β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
1. πλήκτρων, 2. εγχόρδων, 3. πνευστών, 4. Κρουστών
οργάνων, 5. Κλαβικύμβαλου (Τσέμπαλου) 6. Κλασικής
Κιθάρας
γ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα Μονωδίας, Μελοδραματικής
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.
Άνοιξη, 19 Οκτωβρίου 2016
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Αριθμ. 22984
(8)
Αναπλήρωση κοσμήτορα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Ε.Μ.Π.)
(Αρ. Συνεδρίασης 3η/2016)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 8 του Ν. 4009/2011,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του άρθρου 80,
παρ. 22 γ του Ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄
83/11.5.2016).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4009/2011, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Μ.Π. και την αναγκαιότητα ρύθμισής τους.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
Ο Κοσμήτορας αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από ένα από τα τρία εκλεγέντα μέλη
της Κοσμητείας, το οποίο προτείνεται από τον Κοσμήτορα και εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία από τα μέλη
της Κοσμητείας. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Κοσμήτορα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2016
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