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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός του ύψους του χρηματικού ποσού
για δαπάνες που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των Λεσχών της Ελληνικής Αστυνομίας και
Παραρτημάτων αυτών.

2

Έγκριση παροχής πενήντα τριών (53) συνδέσεων
κινητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες
επικοινωνίας των στελεχών της εταιρείας «ΕΡΓΑ
ΟΣΕ Α.Ε.» και καθορισμός ανώτατου ορίου μηνιαίας δαπάνης, κατά το έτος 2019.

3

Έγκριση παροχής είκοσι τριών (23) συνδέσεων
κινητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες
επικοινωνίας των στελεχών της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (O.A.Κ. Α.Ε.)»
και καθορισμός ανώτατου ορίου μηνιαίας δαπάνης, κατά το έτος 2019.

4

Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας
για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά το Α’ εξάμηνο
έτους 2019.

5

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ Α. Νέλλο ενός (01) κεντρικού υπολογιστή
δικτύου, μάρκας DELL server poweredge T30, με
το αντίστοιχο λογισμικό windows server 2016
essentials, για το Λιμεναρχείο Μυκόνου.

6

Έγκριση εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών οκτώ (8) υπαλλήλων που εργάζονται στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της
Περιφέρειας Αττικής, έως και το Δεκέμβριο 2019.

7

Προσθήκη σχολών στο «ΩΔΕΙΟ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
8

Διορθώσεις σφαλμάτων στις Φ.3288/2019/
0000160/22-03-2019 και Φ.3287/2018/0002669/
22-03-2019 αποφάσεις του Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1182/τ.Β’/
09-04-2019.

Αρ. Φύλλου 1621

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8000/8/49-η
(1)
Καθορισμός του ύψους του χρηματικού ποσού
για δαπάνες που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των Λεσχών της Ελληνικής Αστυνομίας και
Παραρτημάτων αυτών.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΤΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. ζ’ του άρθρου 12 της 8000/8/2ζ από
29-12-1987 απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και έλεγχος Λεσχών
Ελληνικής Αστυνομίας», (Β-46), ως ισχύει.
β. Της 7004/5/19-β από 31-12-2018 απόφαση Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα όργανα»
(Β-6003).
2. Την 8000/8/49-ζ από 05-04-2019 απόφαση επί εισηγητικού Προϊσταμένου Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε σε πεντακόσια (500,00) ευρώ το ύψος
του χρηματικού ποσού εντός του οποίου οι Διοικητές
των Λεσχών της Ελληνικής Αστυνομίας και των Παραρτημάτων αυτών δύνανται να αποφασίζουν για την
πραγματοποίηση δαπανών που αφορούν την εύρυθμη
λειτουργία αυτών.
2. Η 8000/8/49-ε από 21-11-2002 απόφαση μας από
την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται.
3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Απριλίου 2019
Ο Προϊστάμενος Επιτελείου
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
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Αριθμ. ΔΠΔΑ/13651/942/Φ.ΕΡΓΟΣΕ
(2)
Έγκριση παροχής πενήντα τριών (53) συνδέσεων
κινητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες
επικοινωνίας των στελεχών της εταιρείας «ΕΡΓΑ
ΟΣΕ Α.Ε.» και καθορισμός ανώτατου ορίου μηνιαίας δαπάνης, κατά το έτος 2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την 6925/1996 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με
την οποία χορηγήθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το
καταστατικό της εταιρείας «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» (ΤΑΕ-ΕΠΕ 1989).
2. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 4 «Αρμοδιότητες ΕΡΓΟΣΕ» του
ν. 3891/2010 (Α’ 188) «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και
ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες
διατάξεις για τον σιδηροδρομικό τομέα».
β) 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),
γ) του άρθρου 5 του ν. 3920/2011 (Α’ 33) «Εξυγίανση,
αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιημένος ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 121
του ν. 4070/2012 (Α’ 82).
δ) του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες»,
ε) του άρθρου 43 «Μη μισθολογικές παροχές» του
ν. 4484/2017 (Α’ 110) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και
άλλες διατάξεις» και τις οδηγίες της αριθμ. 2/92306/
ΔΕΠ/18-12-2017 (ΑΔΑ:ΩΜΛΣΗ-07Ν) εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ
στ) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και .... Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
ζ) του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ..»,
η) του άρθρου 119 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022» του
ν. 4549/2018 (Α’ 105), καθώς και
θ) του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
3. Τις αριθμ. αποφάσεις:
α) ΔΠΔΑ/69596/3800/Φ.ΕΡΓΟΣΕ./8-1-2 019 (Β’ 41) κοινή
υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2019 του εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
«ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.)» και
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β) 2/2179/ΔΠΓΚ/9-1-2018 (Β’ 23) του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση
εκτέλεσης», όπως τροποποιημένη ισχύει.
4. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών:
α) 2/1901/ΔΠΓΚ/8-1-2019 (ΑΔΑ:9Β32Η-0Φ6) «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019»,
β) 2/47891/ΔΠΓΚ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) «Εκθέσεις αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων» και
γ) 2/47972/0026/ΔΠΔΣΜ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ)
«Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων».
5. Το αριθμ. οικ. 883/19/24-1-2019 έγγραφο της εταιρείας «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.», την 3573/14-12-2018 απόφαση
του Διοικητικού της Συμβουλίου κατά 885η συνεδρίαση,
την αριθμ. 810/19/23-1-2019 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 12043 και ΑΔΑ: ΩΤΟ346ΨΧ9Θ-Β06
και τα από 20-12 και 21-12-2018 και 11-2, 12-2 και 18-22019 ηλεκτρονικά μηνύματα.
6. Τα αριθμ. ΔΠΔΑ/οικ./87091/4988/13-11-2018 και
ΔΠΔΑ/5200/340/Φ.ΟΣΥ/31-1-2019 έγγραφα, τα από
13-11 και 20-12-2018, καθώς και τα από 8-2, 12-2 και
18-2-2019 ηλεκτρονικά μηνύματα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
7. Το αριθμ. 2/11467/ΔΕΠ/27-2-2019 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομικών.
8. Την από 14-3-2019 εισηγητική έκθεση του Γενικού
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
9. Το γεγονός ότι η εταιρεία ΈΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» για να εκπληρώσει τους σκοπούς της απασχολεί προσωπικό για
απαλλοτριώσεις και για την επίβλεψη, την παραλαβή και
τον έλεγχο των εκτελούμενων έργων σε εργοτάξια κατά
μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου και η επικοινωνία
κρίνεται απαραίτητη σε καθημερινή βάση για την επίλυση
προβλημάτων που προκύπτουν, για τη λήψη εντολών και
περαιτέρω ενεργειών, καθώς και για λόγους ασφαλείας.
10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από την
προβλεπόμενη στον κωδικό λογαριασμού 62.00 «Παροχές Τρίτων» και συγκεκριμένα στον κωδικό λογαριασμού
62.03 «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της εταιρείας «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.», για το έτος 2019, και
δεν υπερβαίνει το όριο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η παροχή πενήντα τριών (53) συνδέσεων
κινητής τηλεφωνίας στην εταιρεία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» και
καθορισμός ανώτατου ορίου μηνιαίας δαπάνης αυτών,
για το έτος 2019, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Πρόεδρος
Διευθύνω ν Σύμβουλος
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων της εταιρείας
Προϊστάμενοι των Διευθυνουσών Υπηρεσιών
Επιβλέποντες και Βοηθοί Επιβλεπόντων
Λοιπά στελέχη

1
1
20
2
18
11

ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ
120,00€
120,00€
20,00 €
20,00 €
30,00 €
12,00€
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Στην περίπτωση χρήσης καθ’ υπέρβαση των προαναφερόμενων ποσών μηνιαίας δαπάνης κινητής τηλεφωνίας,
η επιβάρυνση θα παρακρατείται από τη μισθοδοσία του
επομένου της υπέρβασης μήνα.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, είναι υπεύθυνος για τον ορισμό των στελεχών, στα οποία θα χορηγηθούν οι συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 10 Απριλίου 2019
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΠΔΑ/21470/1552/Φ.OAK
(3)
Έγκριση παροχής είκοσι τριών (23) συνδέσεων
κινητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες
επικοινωνίας των στελεχών της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (O.A.Κ. Α.Ε.)»
και καθορισμός ανώτατου ορίου μηνιαίας δαπάνης, κατά το έτος 2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4138/2013
(Α’ 72) με το οποίο συγχωνεύονται τα Ν.Π.Ι.Δ. Ο.ΑΝ.Α.Κ
Α.Ε. και Ο.Α.ΔΥ.Κ Α.Ε. σε νέα εταιρεία, με την επωνυμία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)»,
β) 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),
γ) του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες»,
δ) του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ε) του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου.. . Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων»,
στ) του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.. .»,
ζ) του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»,
η) του άρθρου 43 «Μη μισθολογικές παροχές» του
ν. 4484/2017 (Α’ 110) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και
άλλες διατάξεις» και
θ) του άρθρου 119 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022» του
ν. 4549/2018 (Α’ 105).
2. Τις αποφάσεις:
α) Δ16γ/364/15/256/1718-6-2013 κοινή υπουργική
απόφαση (Β’1473) «Πράξη Συγχώνευσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» και του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ» με σύσταση νέας εταιρείας - Σύσταση ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)»»,
β) ΔΠΔΑ/70338/3894/Φ.ΟΑΚ/15-2-2019 (Β’ 605) κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2019 του
εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
(Ο.Α.Κ. Α.Ε.)» και
γ) 2/2179/ΔΠΓΚ/9-1-2018 (Β’ 23) του αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση
εκτέλεσης», όπως τροποποιημένη ισχύει.
3. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών:
α) 2/1901/ΔΠΓΚ/8-1-2019 (ΑΔΑ:9Β32Η-0Φ6) «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019»,
β) 2/47891/ΔΠΓΚ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) «Εκθέσεις αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων» και
γ) 2/47972/0026/ΔΠΔΣΜ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ4ΕΓ) «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων».
4. Το αριθμ. 11400/7-12-2018 έγγραφο της εταιρείας
«Ο.Α.Κ. Α.Ε.», το από 29-11-2018 Απόσπασμα Πρακτικού
κατά τη 16η Συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και το από 13-3-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα.
5. Τα αριθμ. ΔΠΔΑ/οικ./87091/4988/Φ.ΓΕΝ.ΘΕΜ./
13-11-2018 και ΔΠΔΑ/5200/340/Φ.ΟΣΥ/31-1-2019 έγγραφα, καθώς και το από 6-3-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
6. Το αριθμ. 2/11467/ΔΕΠ/27-2-2019 έγγραφο της
Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών.
7. Την από 22-3-2019 εισηγητική έκθεση του Γενικού
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
8. Το γεγονός ότι, για να εκπληρώσει τους σκοπούς της
η εταιρεία «Ο.Α.Κ. Α.Ε.», που αφορούν στην επίβλεψη και
παρακολούθηση των εν εξελίξει έργων στην Περιφέρεια
Κρήτης, κρίνεται απαραίτητη η επικοινωνία των στελεχών της σε καθημερινή βάση, για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν, τη λήψη εντολών και περαιτέρω
ενεργειών, καθώς και για λόγους ασφαλείας.
9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από την προβλεπόμενη στον κωδικό λογαριασμού 62.00 «Παροχές
Τρίτων» και συγκεκριμένα στον κωδικό λογαριασμού
62.03 «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της εταιρείας «Ο.Α.Κ. Α.Ε.», για το έτος 2019, και
δεν υπερβαίνει το όριο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η παροχή είκοσι τριών (23) συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας της εταιρείας «O.A.Κ. Α.Ε.» και καθιερώνεται ανώτατο
όριο μηνιαίας δαπάνης αυτών, ως εξής:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2

60,00 €

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

7

25,00 €

Λοιπά στελέχη (επιβλέποντες έργων
και τεχνικό προσωπικό)

14

16,00€

Στην περίπτωση χρήσης καθ’ υπέρβαση των προαναφερόμενων ποσών μηνιαίας δαπάνης κινητής τηλεφωνίας,
η επιβάρυνση θα παρακρατείται από τη μισθοδοσία του επομένου της υπέρβασης μήνα.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, είναι υπεύθυνος για τον ορισμό των στελεχών που δικαιούνται να κάνουν
χρήση κινητής τηλεφωνίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Απριλίου 2019
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. 290/73445
(4)
Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά το Α’ εξάμηνο έτους 2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (176 Α’), όπως ισχύει.
β) Των άρθρων 66 και 68 και της παραγράφου 3 του
άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (143 Α’), όπως
ισχύει.
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (98 Α’).
δ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Τουρισμού» (114 Α’).
ε) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (160 Α’).
στ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (138 Α’).
ζ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (145 Α’).
2. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ ΩΛ9ΣΗΟΝΜ) εγκύκλιο του ΓΛΚ με θέμα «Παροχή οδηγιών για

την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του
ν. 4354/2015 (176 Α’).
3. Τις αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης πίστωσης σε
βάρος της πίστωσης του ΑΛΕ 2120201001 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων οικονομικού έτους 2019, ανά ειδικό φορέα
του Υπουργείου ως εξής:
α. αριθμ. 9881/64967/02.04.2019 ύψους 156.000 €,
ΑΛΕ 2120201001, Ε.Φ. 1029-201-0000000, για την κάλυψη δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης 203 υπαλλήλων
των Γενικών Διευθύνσεων του Υπ.Α.Α. και Τ. που ανήκουν
στη Γενική Γραμματεία του Υπ.Α.Α. και Τ., α/α 35165, AΔA
969Ε4653ΠΓ-ΧΟΒ.
β. αριθμ. 10197/67781/02.04.2019 ύψους 30.000 €,
ΑΛΕ 2120201001, Ε.Φ. 1029-202-0000000, για την κάλυψη δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης 35 υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης που
ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, α/α 35167, AΔA
ΨΒΕ04653ΠΓ-Α7Ν.
γ. αριθμ. 10198/67784/02.04.2019 ύψους 14.000 €, ΑΛΕ
2120201001, Ε.Φ. 1029-501-0000000, για την κάλυψη
δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης 15 υπαλλήλων των
Αυτοτελών Υπηρεσιών που υπάγονται στον Υπουργό του
Υπ.Α.Α. και T., α/α 35166, AΔA 6ΥΘΞ4653ΠΓ-Β58.
4. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασίας πέραν από το κανονικό ωράριο για την έγκαιρη αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την προετοιμασία για
τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027, την εκτέλεση
νέων προγραμμάτων ενίσχυσης των παραγωγών του
πρωτογενού τομέα, τη διενέργεια προγραμμάτων πρόληψης νέων κινδύνων κατά του ζωικού κεφαλαίου, τη
διενέργεια διοικητικών ελέγχων και ελέγχων πεδίου για
τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, τη
διοικητική, πληροφορική και οικονομική υποστήριξη
των πρόσθετων εργασιών, την εφαρμογή του μεταρ-
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ρυθμιστικού προγράμματος στη χρηματοοικονομική
διαχείριση, την προετοιμασία του καταστατικού Χάρτη
του Υπουργείου (εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας),
τη βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης της
δράσης όλων των υπηρεσιών και αρχών που ασκούν
αρμοδιότητες του τομέα εποπτείας του Υπουργείου για
γεωργικά, ζωικά, κτηνιατρικά και αλιευτικά θέματα.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 200.000€ σε βάρος
της πίστωσης του ΑΛΕ 2120201001 του προϋπολογισμού
εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού έτους 2019, η οποία κατανέμεται ανά
ειδικό φορέα του Υπουργείου ως εξής: Ε.Φ. 1029-2010000000: 156.000€, Ε.Φ. 1029-202- 0000000: 30.000€, Ε.Φ.
1029-501-0000000: 14.000€, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για συνολικά 253 υπαλλήλους του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ
έως και 30.06.2019 και για μέχρι 60 ώρες συνολικά ανά
υπάλληλο για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μέχρι 120 ώρες συνολικά ανά υπάλληλο για τους
υπαλλήλους των λοιπών Γενικών Διευθύνσεων και των
Αυτοτελών Υπηρεσιών του Υπουργού, ως εξής:
α) Για την Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης 35
υπάλληλοι.
β) Για την Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
και Ηλ. Διακυβέρνησης 60 υπάλληλοι.
γ) Για την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
30 υπάλληλοι.
δ) Για την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας 35 υπάλληλοι.
ε) Για την Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής 25 υπάλληλοι.
στ) Για την Γενική Διεύθυνση Αλιείας 20 υπάλληλοι.
ζ) Για την Γενική Διεύθυνση Τροφίμων 30 υπάλληλοι.
η) Για την Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών
3 υπάλληλοι.
θ) Για τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες του Υπουργού 15 υπάλληλοι (4 υπάλληλοι για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Ελέγχων
και Επιθεωρήσεων, 4 υπάλληλοι για τη Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού, 3 υπάλληλοι για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, 2 υπάλληλοι
για το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, 2 υπάλληλοι για το Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου).
Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής αποζημίωσης μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οιονδήποτε
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.
2. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργείου και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών θα
πραγματοποιηθούν με ευθύνη του κάθε Προϊσταμένου
Γενικής Διεύθυνσης και για τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες του
Υπουργού με ευθύνη του κάθε Προϊσταμένου Διεύθυνσης και του κάθε Προϊσταμένου Τμήματος (όπου δεν
υφίσταται Διεύθυνση) και θα εγκριθούν από τον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου.
3. Η πραγματοποίηση των ωρών απογευματινής υπερωριακής εργασίας και η εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών θα βεβαιωθεί εγγράφως στον Γενικό
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Γραμματέα του Υπουργείου με ευθύνη των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και για τις Αυτοτελείς
Υπηρεσίες του Υπουργού με ευθύνη των Προϊσταμένων
Διευθύνσεων και των Προϊσταμένων Τμημάτων (όπου
δεν υφίσταται Διεύθυνση).
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Απριλίου 2019
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ
Ι

(5)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ Α. Νέλλο ενός (01) κεντρικού υπολογιστή
δικτύου, μάρκας DELL server poweredge T30, με
το αντίστοιχο λογισμικό windows server 2016
essentials, για το Λιμεναρχείο Μυκόνου.
Με την 2824.76/ 26112/2019/09 Απριλίου 2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3
του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθμ.
Εισερχ. Λ/Χ Μυκόνου: 6960/31-10-2018 επιστολή πρόθεσης δωρεάς του ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. Νέλλου, ενός
(01) κεντρικού υπολογιστή δικτύου, μάρκας DELL server
poweredge T30, με το αντίστοιχο λογισμικό windows
server 2016 essentials, για το Λιμεναρχείο Μυκόνου, συνολικής αξίας χιλίων εκατόν πενήντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (#1.153,20#€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ -ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 91268
(6)
Έγκριση εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών οκτώ (8) υπαλλήλων που εργάζονται στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της
Περιφέρειας Αττικής, έως και το Δεκέμβριο 2019.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 29 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
(ΦΕΚ 26/τ.Α’/09-02-2007).
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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3. Τις διατάξεις του αρ. 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/τ.Α’/16-12-2015).
4. Τις διατάξεις της 37419/13479/08-05-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
(ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
5. Την 12370/3554/11-02-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί καθιέρωσης
διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, για το έτος 2019 (ΦΕΚ 892/τ.Β’/15-03-2019).
6. Το αριθμ. 78435/27-03-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής με
συνημμένο σε αυτό Πίνακα, στα οποία α) δηλώνεται η καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ανάγκη εργασίας, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το έτος 2019 οκτώ (8) υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης
και β) αναλύονται οι λόγοι, καθώς και οι απαιτούμενες ώρες. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι θα απασχοληθούν
1) οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Οδηγών για την κάλυψη των διαφόρων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής
(κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας, ημερίδες, εθνικές εορτές, εθιμοτυπία, μεταφορά προσώπων, αιρετών
και υπηρεσιακών παραγόντων, και 2) οι υπάλληλοι που ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού και ασκούν καθήκοντα φυλάκων-νυχτοφυλάκων (φύλαξη της εισόδου του Κεντρικού
Κτηρίου της Περιφέρειας Αττικής, έλεγχος εισόδου-εξόδου επισκεπτών και κατά τις ημέρες που υπάρχουν συσκέψεις-συνεδριάσεις των Συλλογικών Οργάνων).
7. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι Αντωνακόπουλος Νικόλαος, Καπετάνος Ισίδωρος, Κριθής Ταξιάρχης, Παπάζογλου
Δημήτριος και Πλαστήρας Γεώργιος ανήκουν στον κλάδο ΔΕ Οδηγών, ενώ οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα
φυλάκων-νυχτοφυλάκων, ήτοι Μαργιόλη Ελένη και Στραβοπόδης Διονύσιος ανήκουν στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού
Προσωπικού, και ο υπάλληλος Μυρωνίδης Νικόλαος ανήκει στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη έως και τον Δεκέμβριο 2019 ύψους
6.300 €, σύμφωνα με το αριθμ. 89132/01-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Μισθοδοσίας της Περιφέρειας Αττικής.
9. Το γεγονός ότι η υπό στοιχείο (8) δαπάνη θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019, στον φορέα 01.072 του ΚΑΕ 051201 (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών), ο οποίος αφορά τις υπηρεσίες της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.
246881/11.12.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής.
10. Την 1392/02.01.2019 (ΑΔΑ: Ψ2Ζ17Λ7-79Σ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους οκτακοσίων χιλιάδων
(800.000) ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του
οικ. Έτους 2019 του κωδικού 01.072.051201 - Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες
της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθήνας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ανάγκη εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για τους οκτώ (8) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής,
έως και 31-12-2019, ως ακολούθως:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ,
ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2019

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ,
ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2019
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1.152

6.300 €

Ειδικά, στην καθ’ υπέρβαση εργασία, οι ώρες απασχόλησης ορίζονται ανά εξάμηνο, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες
για τις νυχτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ανά υπάλληλο, χωρίς να υπάρχει η
δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.
Επισημαίνεται ότι για την καθ’ υπέρβαση εργασία θα τηρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο
οποίο θα αναγράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Απριλίου 2019
Η Περιφερειάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ 104887/08-04-2019
(7)
Προσθήκη σχολών στο «ΩΔΕΙΟ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι τομέας στ’ αριθμ.
28 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.A’/8-6-2006) όπως
προστέθηκαν με το άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.A’/7-6-2010).
2. Το β.δ 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α’/15.01.1966) «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α’/1966)
και του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις»
3. Τον 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).
4. Την ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β’/2011 περί «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»
5. Την 7388/7.2.1994 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 123/
Β’/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανωτέρω Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων»
6. Την ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85303/2007 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ. με την οποία εγκρίθηκαν «Προϋποθέσεις
λειτουργίας Σχολής Σαξοφώνου» καθώς και την ΥΠΠΟ/
ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85301/2007 με την οποία εγκρίθηκαν
«Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Χορωδίας.
7. Την με αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/22328/2009
με την οποία εγκρίθηκαν «Προϋποθέσεις λειτουργίας
Σχολής Διεύθυνσης Ορχήστρας»
8. Την 17435/840/25-08-1981 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ. με
την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
Ωδείου με την επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ»»
επί της οδού Αγίας Λαύρας 78 στα Άνω Πατήσια (ΦΕΚ 581/
Β’/29-09-1981).) και η με αριθμ. 337092/16.11.2017 τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ως προς
τη Δ/νση Εγκατάστασης και Τροποποίηση της άδειας ως
προς τον Ιδιοκτήτη (ΦΕΚ . 4104/Β’/2017).
9. Την με αριθμ. πρωτ.092553/27-03-2019 αίτηση της
εταιρείας «ΩΔΕΙΟ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ»» και με δ.τ. «ΩΔΕΙΟ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ»
και με Διευθυντή τον ΤΖΑΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Νικολάου
και της Μαρίας,και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για
προσθήκη νέων τμημάτων-σχολών.

18951

10. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δ.Α. (απόφ. 99128/32001 + 95172/30913/2018) του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
(ΦΕΚ 5713/Β’/19-12-2018).
11. Την 15625/17-1-2019 (ΑΔΑ: ΩΨ2ΦΩ6Μ-1ΥΦ) απόφαση Δημάρχου Αθηναίων, με την οποία εξουσιοδοτείται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης να υπογράφει όλα τα
έγγραφα που αφορούν τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης
που προΐσταται, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, αποφασίζουμε χορηγούμε:
Εγκρίνουμε τη λειτουργία (προσθήκη) σχολών:
1. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με Τμήματα:
1. Πληκτών, 2. Εγχόρδων, 3. Πνευστών, 4. Κρουστών
οργάνων, 5. Κλαβικύμβαλου (Τσέμπαλου), 6. Κλασικής
Κιθάρας.
2. Σχολή Σαξοφώνου,
3. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας,
4. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας, στο «ΩΔΕΙΟ ΝΙΚΟΣ
ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ» επί της οδού οδό Αγίας Λαύρας 85 στα
Άνω Πατήσια.
Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Απριλίου 2019
Με εντολή Δημάρχου
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΥΡΙΑΝΟΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
1. Στην Φ.3288/2019/0000160/22-03-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1182/
Β’/09-04-2019, στη σελίδα 14487, στη β’ στήλη, στον 9ο
στίχο, εκ των άνω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«Δήμο ΖΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
στο ορθό: «Δήμο ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
2. Στην Φ.3287/2018/0002669/22-03-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1182/
Β’/09-04-2019, στη σελίδα 14487, στη β’ στήλη, στον 12ο
στίχο, έκ των κάτω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«Δήμο ΖΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
στο ορθό:
«Δήμο ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

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

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

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

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