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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.330/162031
(1)
Σχολεία υποχρεωτικής φοίτησης
Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
3

4

5

6

7

Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 30 παράγραφος 1 του ν. 3883/2010 «Υπηρε−
σιακή Εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων – Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων,
Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
γ. Την υπ’ αριθμ. 4 γνωμάτευση της 12ης/22−3−11 Συνε−
δρίασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων
Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΑΓΕ).
δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
1. Οι μόνιμοι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων για
την απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτι−
κών γνώσεων, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση
της αποστολής τους, και για την ενημέρωσή τους στις
νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις γενικές επιστημονι−
κές αντιλήψεις, που σχετίζονται με τις Ένοπλες Δυνά−
μεις, φοιτούν σε ορισμένους βαθμούς υποχρεωτικά στα
σχολεία που καθορίζονται στα επόμενα άρθρα.
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2. Η ολοκλήρωση της φοίτησης στα σχολεία αυτά
σύμφωνα με τις διατάξεις αντιστοίχων κανονισμών λει−
τουργίας του κάθε σχολείου, αποτελεί τυπικό προσόν
κρίσης για προαγωγή, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση της
φοίτησης αποτελεί ουσιαστικό προσόν, που εκτιμάται
από τα Συμβούλια Κρίσεων. Όσοι αξιολογήθηκαν ως
επιτυχόντες, σύμφωνα με την κλίμακα βαθμολογίας του
άρθρου 30 παρ. 2 του ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167), λογίζεται
ότι φοίτησαν στα σχολεία.
3. Στα υποχρεωτικά σχολεία, που καθορίζονται με
την απόφαση αυτή, υποχρεούνται να φοιτήσουν μόνο
οι αξιωματικοί, οι οποίοι διανύουν το βαθμό και έχουν
την ειδικότητα που καθορίζονται στα επόμενα άρθρα,
εφόσον δεν συμπληρώνουν εικοσιπέντε έτη πραγματι−
κής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012.
Η φοίτησή τους στα σχολεία αυτά χαρακτηρίζεται με
την κλίμακα βαθμολογίας του άρθρου 30 παρ. 2 του
ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167).
4. Για τους αξιωματικούς, οι οποίοι συμπληρώνουν
εικοσιπέντε έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, καθώς και για όλα τα υπο−
χρεωτικά σχολεία, τα οποία άρχισαν πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2011, κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 273/98 (ΦΕΚ
Α΄ 199), και διαρκούν και μετά την ημερομηνία αυτή,
ισχύει η κλίμακα βαθμολογίας του άρθρου 7 παρ. 2 του
2439/1996 (ΦΕΚ Α΄ 219).
Άρθρο 2
Σχολεία Αξιωματικών Στρατού Ξηράς
Για τους Αξ/κούς του Στρατού Ξηράς αποτελεί τυπικό
προσόν προαγωγής η φοίτηση σε σχολεία ως εξής:
α. Το Βασικό Τμήμα Σχολών Εφαρμογής, όλων των
Όπλων – Σωμάτων (Ο−Σ), για όλους τους Αξιωματικούς
(Ο−Σ), στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού.
β. Το Προκεχωρημένο Τμήμα, όλων των Όπλων – Σω−
μάτων (Ο−Σ), για όλους τους Αξιωματικούς (Ο−Σ), στο
βαθμό του Λοχαγού.
γ. Η Σχολή Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ), για όλα
τα Ο−Σ, πλην Αξιωματικών Υγειονομικού (ΥΓ), στο βαθμό
του Λοχαγού ή Ταγματάρχη.
δ. Η απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, για τους Ιατρούς
του Υγειονομικού (ΥΓ) στο βαθμό του Λοχαγού.
Άρθρο 3
Σχολεία Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού
1. Για τους Α/ξκούς Μαχίμους, Μηχανικούς, Οικονομι−
κούς του Πολεμικού Ναυτικού αποτελεί τυπικό προσόν
προαγωγής η φοίτηση στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών
(ΣΔΙΕΠ) στο βαθμό του Υποπλοιάρχου ή Πλωτάρχη.
2. Αποτελεί τυπικό προσόν προαγωγής η φοίτηση στη
Σχολή Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ) στο βαθμό του
Σημαιοφόρου, για τους Α/ξκούς Ειδικοτήτων (Ε).
3. Η απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας, για τους Ια−
τρούς του Υγειονομικού (ΥΓ) στο βαθμό του Υποπλοι−
άρχου.
Άρθρο 4
Σχολεία Αξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας
1. Για τους Α/ξκούς της Πολεμικής Αεροπορίας, πλην
Α/ξκών Υγειονομικού (ΥΓ), αποτελεί τυπικό προσόν προ−
αγωγής η φοίτηση στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών
(ΣΔΙΕΠ) στο βαθμό του Σμηναγού ή Επισμηναγού.

2. Η απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, για τους Ιατρούς
του Υγειονομικού (ΥΓ) στο βαθμό του Σμηναγού.
3. Οι Ανθυποσμηναγοί προερχόμενοι εξ Ανθυπα−
σπιστών, για να κριθούν για προαγωγή στον επόμενο
βαθμό, πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από το Σχολείο
Επιμόρφωσης Αξιωματικών εξ Ανθυπασπιστών (ΣΕΑΑ)
Άρθρο 5
Σχολεία Αξιωματικών Κοινού Σώματος Στρατολογικού −
Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων
Για τους Α/ξκούς του Κοινού Σώματος Στρατολογικού −
Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων αποτελεί τυπικό προ−
σόν προαγωγής η φοίτηση σε σχολεία ως εξής:
α. Οι Ανθυπολοχαγοί του Κοινού Σώματος Στρατο−
λογικού − Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ),
προκειμένου να προαχθούν στον επόμενο βαθμό, πρέ−
πει να έχουν αποφοιτήσει από το Σχολείο Εφαρμογής
Στρατολογίας (ΣΕΣ) της Σχολής Στρατολογικού. Της
ανωτέρω υποχρέωσης εξαιρούνται όσοι μετατάχθηκαν
ή θα μεταταχθούν στο Κοινό Σώμα Στρατολογικού −
Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ), εφόσον κατά
το χρόνο μετάταξής τους έχουν συμπληρώσει τα λοι−
πά προσόντα για την προαγωγή τους στον επόμενο
βαθμό.
β. Οι Λοχαγοί του Κοινού Σώματος Στρατολογικού −
Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, προκειμένου να προ−
αχθούν στον επόμενο βαθμό, πρέπει να έχουν απο−
φοιτήσει από το Σχολείο Επιμόρφωσης Διευθυντών
Στρατολογικού Σώματος (ΣΕΔΣΣ) της Σχολής του
Στρατολογικού.
Άρθρο 6
Σχολεία Αξιωματικών Στρατιωτικών
Δικαστικών Γραμματέων
Για τους Α/ξκούς του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών
Δικαστικών Γραμματέων αποτελεί τυπικό προσόν προ−
αγωγής η φοίτηση στο Σχολείο Προκεχωρημένης Εκ−
παίδευσης Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων στο
βαθμό του Λοχαγού.
Άρθρο 7
Φοίτηση στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου
(ΑΔΙΣΠΟ)
Καθορίζεται η φοίτηση στην ΑΔΙΣΠΟ, ως υποχρεωτικό
Σχολείο για κρίση προαγωγής σε Ανώτατο, για όλους
τους Αξιωματικούς, που προέρχονται από τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΣΣΕ−ΣΝΔ−ΣΙ).
Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η διάταξη του άρθρου 7 του παρόντος, για τους
Αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας, εφαρμόζε−
ται μετά παρέλευση έτους από την έναρξη ισχύος της
απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
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(2)
Τροποποίηση της αριθμ. 19930/ΔΒΕ1691/3−9−2008 (ΦΕΚ
2095/Β/9−10−2008) απόφασης υπαγωγής όπως ισχύ−
ει του επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης
«ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΤΙΣΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε» στις διατάξεις του
Ν. 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α/23−12−2004), άρθρο 3, παρά−
γραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi.
Με την 11012/ΔΒΕ 1344/26−7−2011 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, τροποποιείται η απόφαση υπαγωγής
19930/ΔΒΕ1691/3−9−2008 (ΦΕΚ 2095/Β/9−10−2008) όπως
ισχύει με την οποία η εταιρεία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΤΙΣΛΗΣ
& ΥΙΟΙ Ο.Ε» υπήχθη στις διατάξεις του Νόμου 3299/04
(ΦΕΚ 261/Α/04), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε,
υποπερίπτωση xi, ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΤΙΣΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε»
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΡΤΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
KAI ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
6ο χλμ. Π.Ε.Ο ΛΑΡΙΣΑΣ − ΒΟΛΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
2.480.042,70 €
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 50%
ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1.240.021,35 €
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
7 ΕΜΕ

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 27/5/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΛΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ
F
(3)
Τροποποίηση της αριθμ. 21965/ΔΒΕ 1878/ν. 3299/04/
1−10−2008 (ΦΕΚ 2095/Β/9.10.2008) απόφασης υπαγω−
γής όπως ισχύει του επιχειρηματικού σχεδίου της
επιχείρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΑΕΒΕ (Κ.Ε.Κ. ΑΕΒΕ πλέον «NIKOLIDAKIS GROUP ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο NIKOLIDAKIS
GROUP Α. Ε» στις διατάξεις του Ν. 3299/04 (ΦΕΚ 261/
Α/23−12−2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε,
υποπερίπτωση xi.
Με την 11011/ΔΒΕ 1343/26−7−2011 απόφαση του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, τροποποιείται η απόφαση υπαγωγής 21965/
ΔΒΕ 1878/ν. 3299/04/1−10−2008 (ΦΕΚ 2095/Β/9−10−2008)
όπως ισχύει με την οποία η εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΡΤΗ−
ΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΕΒΕ», πλέον NIKOLIDAKIS GROUP
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο NIKOLIDAKIS
GROUP Α. Ε» υπήχθη στις διατάξεις του Νόμου 3299/04
(ΦΕΚ 261/Α/04), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε,
υποπερίπτωση xi, ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

NIKOLIDAKIS GROUP
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με διακριτικό τίτλο
NIKOLIDAKIS GROUP A.Ε»
Παραγωγή εξαρτημάτων
και επίπλων κουζίνας και
ντουλάπας
Επενδυτικό σχέδιο
υλοποίησης ολοκληρωμένου
πολυετούς επιχειρηματικού
σχεδίου
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Θέση Ντρασσερέ
Κοινότητα Μαγούλας
ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Αττικής
ΥΦΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
1.408.780 €
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
30%
ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
422.634€
Θέση Χαραϊντίνι Δήμου
ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Θήβας
ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Βοιωτίας
ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
6.122.827,45 €
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
40%
ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2.449.130,98 €
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 0
ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 27/5/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΛΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ
F

(4)
Τροποποίηση της αριθμ. 25721/ΔΒΕ2322/20−11−2008 (ΦΕΚ
2510/Β/10−12−2008) απόφασης υπαγωγής όπως ισχύει
του επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙ−
ΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΚΩΝ. ΔΕΔΕΣ − ΑΣΠΙΣ Α.Ε» στις
διατάξεις του Ν. 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α/23−12−2004), άρθρο
3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi.
Με την 11006/ΔΒΕ 1338/26−7−2011 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, τροποποιείται η απόφαση υπαγωγής 25721/
ΔΒΕ2322/20−11−2008 (ΦΕΚ 2510/Β/10−12−2008) όπως ισχύει
με την οποία η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥ−
ΜΩΝ ΚΩΝ. ΔΕΔΕΣ − ΑΣΠΙΣ Α.Ε» υπήχθη στις διατάξεις
του Νόμου 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α/04), άρθρο 3, παράγρα−
φος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi, ως εξής:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ
ΚΩΝ. ΔΕΔΕΣ − ΑΣΠΙΣ Α.Ε»
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ ΑΠΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Α) ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ Β) ΑΡΓΟΣ
Α) Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Β) Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
3.704.129,41 €
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 40,49%
ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1.499.971,59 €
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
5 ΕΜΕ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 27/5/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΛΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ
F

(5)
Τροποποίηση της αριθμ. 16651/ΔΒΕ 2024/22−12−2006
(ΦΕΚ 157/Β/7−2−2007) απόφασης υπαγωγής, όπως
ισχύει, του επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρη−
σης «ALUMINCO ΑΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04
(ΦΕΚ 261/Α/23−12−2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, πε−
ρίπτωση ε, υποπερίπτωση xi.
Με την 11005/ΔΒΕ 1337/26−7−2011 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

και Ναυτιλίας τροποποιείται η απόφαση υπαγωγής
16651/ΔΒΕ 2024/22−12−2006, όπως ισχύει, με την οποία
η εταιρεία «ALUMINCO ΑΕ» υπήχθη στις διατάξεις του
Νόμου 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α/04), άρθρο 3, παράγραφος 1,
περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi, ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΥΦΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΥΦΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ALUMINCO ΑΕ
Κατασκευή προϊόντων
αλουμινίου
Οινόφυτα
Βοιωτίας
7.446.387,40 €
40%
2.978.554,96 €

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 27/5/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΛΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ
F
Αριθμ. 5246
(6)
Συμπλήρωση απόφασης καθορισμού ανωτάτου ορίου
επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλ−
λήλων υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα
Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ
87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/99
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση,
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ−
λες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − επεί−
γοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ
235/Α΄/27−12−2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης».
6. Την υπ’ αριθμ. 2313/5−5−2011 απόφασή μας περί καθο−
ρισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφε−
ρειακή Ενότητα Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, κατά το έτος 2011, η οποία δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1150/Β΄/07−06−2011.
7. Τα υπ’ αριθμ. 3896/Δ.Δ.Ο.1354/16−5−2011, 4556/Δ.Δ.Ο.
1488/27−5−2011, 4747/Δ.Δ.Ο.1550/31−5−2011 και 6408/Δ.Τ.Ε.
οικ. 1756/27−06−2011 έγγραφα της Περιφερειακής Ενότη−
τας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί
συμπλήρωσης της ανωτέρω απόφασής μας.
8. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης, από
την απόφαση αυτή, δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των
34.500 € και θα βαρύνει τον κωδικό: Κ.Α.Ε. 0711 του ει−
δικού φορέα 072 της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς,
αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 2313/5−5−2011 απόφασή
μας, ως κατωτέρω:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
α/
ΚΑΤΗ−
ΗΜΕ−
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
α
ΓΟΡΙΑ
ΡΕΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
1
ΔΕ
60
ΕΡΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
60
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΕ
60
(ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ)
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
9
ΠΕ
60
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
60
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΕ
60
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
ΤΕ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ
60
(ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΔΕ
60
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΔΕ
60
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Ι.Δ.Α.Χ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
60
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
60

Β. Επιτρέπεται ο ετήσιος συμψηφισμός των κατά μήνα
ημερών με ανώτατο όριο δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα
μέχρι συμπληρώσεως των εξήντα ημερών ετησίως:
1) για όλους τους κλάδους των τεχνικών και γεωτε−
χνικών υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, λόγω
της φύσεως του αντικειμένου τους (επίβλεψη έργων,
αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων, όπως σεισμοί, χι−
ονοπτώσεις κ.λπ. και υλοποίηση προγραμμάτων και
πραγματοποίηση ελέγχων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων), 2) για τους κλάδους ΠΕ Μη−
χανικών, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ΤΕ Μηχανικών,
ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, λόγω της ιδιομορφίας
των εργασιών που εκτελούνται από τους υπαλλήλους
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
οι οποίες δεν μπορούν να προγραμματιστούν εκ των
προτέρων και λόγω του ότι συμμετέχουν στα προγράμ−
ματα του Υπουργείου και 3) για τους κλάδους ΠΕ Μη−
χανικών και ΤΕ Μηχανικών της Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών, λόγω της φύσεως του αντικειμένου τους
(πραγματοποίηση ελέγχων του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων).
Κατά τα λοιπά ισχύει η 2313/5−5−2011 απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κιλκίς, 28 Ιουνίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ
F
Αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. 2254
(7)
Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής εγγράφων «ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης και
στους Προϊσταμένους των Τμημάτων αυτής.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 161 του Ν. 3852/2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».
2. Το Π.Δ. 133/2010, «Οργανισμός της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας», (ΦΕΚ 226 Α΄/27−12−2010).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 «Περί Κώδικα Διοικη−
τικής Διαδικασίας».
4. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. 4/3−1−2011 απόφασή μας περί
τοποθέτησης και ορισμού προϊσταμένων Διευθύνσε−
ων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας κεντρικής
Μακεδονίας.
5. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. 22/3−1−2011 απόφασή μας περί
τοποθέτησης και ορισμού Προϊσταμένων Αυτοτελών
Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Τμημάτων Διευθύν−
σεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
6. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έρ−
γων Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
7. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. 12/3−1−2011 απόφαση Περιφε−
ρειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.
105/19−04−2011), αποφασίζουμε:
Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα υπογραφής «ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Προϊστάμενο της Δ/
νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης και στους Προ−
ϊσταμένους των Τμημάτων αυτής όπως παρακάτω:
Α. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης:
1. Τα θέματα που αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτή−
των «Προϊσταμένης Αρχής» επί των έργων και μελετών,
εφόσον κατά νόμο δεν ασκούνται από άλλο όργανο.
2. Τα θέματα τεχνικής αστυνόμευσης του επαρχιακού
οδικού δικτύου.
3. Τα θέματα τεχνικής αστυνόμευσης των δημοσίων
υδάτων.
4. Την παροχή άδειας σύνδεσης πρατηρίων υγρών
καυσίμων και λοιπών εγκαταστάσεων με το επαρχιακό
οδικό δίκτυο, εκτός κατοικημένων περιοχών εγκεκριμέ−
νων σχεδίων πόλης.
5. Την απόφαση για κατάργηση εγκαταλειπόμενων
τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου λόγω τρο−
ποποίησης της παλιάς χάραξης ή χαρακτηρισμού των
τμημάτων αυτών ως οδών κατωτέρας κατηγορίας.
6. Την υπογραφή των προβλεπομένων στο άρθρο 3 του
Ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων
Ακινήτων» προσκλήσεων και ανακοινώσεων σχετικά με
την επικείμενη κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.
7. Την υπογραφή της προβλεπόμενης στο άρθρο 7,
παραγρ. 1 του ιδίου ως άνω Νόμου γνωστοποίησης σχε−
τικά με την κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων της αποζημίωσης της αναγκαστικής απαλλο−
τρίωσης.
8. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που σχετίζεται με τις ανα−
γκαστικές απαλλοτριώσεις και δεν ασκείται από άλλο
όργανο.
9. Την υπογραφή των Εντολών Μετακίνησης εκτός
έδρας και των αντιστοίχων Ημερολογίων των υπαλλή−
λων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τις εκτός έδρας
μετακινήσεις τους εντός του Νομού.
10. Την έγκριση κίνησης των αυτοκινήτων και μηχα−
νημάτων της Υπηρεσίας εντός του Νομού και την υπο−
γραφή όλων των σχετικών εγγράφων που αφορούν την
κίνηση αυτή.
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11. Την υπογραφή όλων των εγγράφων γενικότερης
σημασίας που απευθύνονται σε Υπηρεσίες και Φορείς
του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός οριοθετεί−
ται από τις κείμενες σχετικές διατάξεις, καθώς και σε
κοινωνικούς και λοιπούς φορείς οιασδήποτε μορφής.
12. Την εγγραφή στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχει−
ρήσεων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
13. Την έγκριση για τοποθέτηση διαφημιστικών πινα−
κίδων στις οδούς.
14. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων
εγγράφων από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντί−
γραφο της διοικητικής αρχής που εξέδωσε το πρω−
τότυπο και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ισχύουσες
σχετικές διατάξεις.
15. Τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ενδιαφε−
ρομένων πολιτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές
διατάξεις.
16. Τη χορήγηση βεβαιώσεων καταχώρησης των εισερ−
χομένων στο πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Θεσσαλονίκης
εγγράφων.
17. Τις εισηγήσεις προς τις αντίστοιχες επιτροπές των
Τεχνικών Έργων βάσει οργανογράμματος.
18. Τις αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων για υπη−
ρεσιακούς λόγους, εντός Νομού.
19. Τη χορήγηση κάθε μορφής αδειών πλην αυτών για
τις οποίες απαιτείται Υ.Σ. οι οποίες θα διαβιβάζονται με
ευθύνη της Δ/νσης στο Υ.Σ. και αντίστοιχη κοινοποίηση
στη Δ/νση Διοίκησης και ηλεκτρονική καταχώριση όλων
των αδειών στο Πρόγραμμα Διαχείρισης Προσωπικού.
20. Τη διαδικασία υπερωριών.
21. Την τήρηση εμπιστευτικού πρωτοκόλλου της
Δ/νσης.
22. Την προετοιμασία και αποστολή εντύπων των εκ−
θέσεων Αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων στους
υπαλλήλους, τη συγκέντρωση και τον έλεγχο της σω−
στής σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης ουσιαστικών
προσόντων των υπαλλήλων της Δ/νσης, την προώθηση
στους αρμοδίους και την ηλεκτρονική καταχώρηση στο
Πρόγραμμα Διαχείρισης Προσωπικού.
23. Την κατανομή και τοποθέτηση υπαλλήλων στα
Τμήματα της Δ/νσης.
24. Την παροχή στατιστικών και άλλων στοιχείων του
προσωπικού της Δ/νσης.
25. Την έκδοση απόφασης διάθεσης υπηρεσιακών αυ−
τοκινήτων και οδηγών για εκτέλεση υπηρεσίας.
26. Τη μέριμνα για την ασφάλεια των χώρων της
Δ/νσης.
27. Τη μέριμνα για την καθαριότητα και τη συντήρηση
των χώρων της Δ/νσης.
28. Την υπογραφή εντολής κίνησης των οχημάτων
της Δ/νσης και τον ορισμό οδηγών για εκτέλεση υπη−
ρεσίας.
29. Τις ενέργειες σχετικά με την εκκαθάριση Αρχείου.
30. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των Προ−
ϊσταμένων των Τμημάτων της Δ/νσης.
31. Τις κοινοποιήσεις εγκυκλίων αρμοδιότητας της
Δ/νσης.
32. Την ετήσια θεώρηση βιβλιαρίων υγείας των υπαλ−
λήλων της Δ/νσης.
Β. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών
Έργων:
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1. Τα θέματα που αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτή−
των «Διευθύνουσας Υπηρεσίας» επί έργων και μελετών,
εφόσον κατά νόμο δεν ασκούνται από άλλο όργανο.
2. Την υπογραφή όλων των εγγράφων αρμοδιότητας. του
Τμήματος, πλην αυτών που υπογράφονται κατά τα ανωτέ−
ρω από τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
3. Τη χορήγηση βεβαιώσεων χιλιομετρικών αποστά−
σεων.
4. Τη χορήγηση αδειών κίνησης γεωργικών και λοιπών
βαρέων μηχανημάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
5. Τις πράξεις θέσης στο «ΑΡΧΕΙΟ» εγγράφων του Τμή−
ματος για τα οποία δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια.
Γ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλ−
λοντος:
1. Τα θέματα που αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτή−
των «Διευθύνουσας Υπηρεσίας» επί έργων και μελετών,
εφόσον κατά νόμο δεν ασκούνται από άλλο όργανο.
2. Την υπογραφή όλων των εγγράφων αρμοδιότητας του
Τμήματος, πλην αυτών που υπογράφονται κατά τα ανωτέ−
ρω από τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
3. Τις πράξεις θέσης στο «ΑΡΧΕΙΟ» εγγράφων του Τμή−
ματος για τα οποία δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κάθε άλλη προγενέ−
στερη όμοια απόφαση καταργείται.
Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 22 Ιουλίου 2011
Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 467
(8)
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου με την επωνυμία
«ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ ΩΔΕΙΟΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» και πα−
ραρτήματος με την επωνυμία «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ ΩΔΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι τομέας στ, στοι−
χείο 28 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 4
του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010.
2) Τo άρθρο 58 παρ. 1 ζ) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010).
3) Τις διατάξεις του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε−
μάτων 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 εσω−
τερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ
229/Α/1957).
4) Τις διατάξεις του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του
άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπι−
ακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».
5) Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 Υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για
στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου (ΦΕΚ 1595/Β/2004).

6) Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 από−
φαση «Καθορισμός παραβόλου για την ίδρυση Ανώτε−
ρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Ιδιωτικών
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994).
7) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5679/30.3.2011 αίτηση του προέ−
δρου του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Μεγαρέων, με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
8) Τα από 21.07.2011 πρακτικά αυτοψίας της Επιτροπής
Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων
Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Μεγαρέων άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου,
το οποίο θα στεγαστεί στο κτίριο που βρίσκεται σε
ανώνυμη οδό εντός σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 335 στα
Μέγαρα και θα έχει την επωνυμία «Βυζάντειον Ωδείον
Δήμου Μεγαρέων» καθώς και παραρτήματος το οποίο
θα στεγαστεί στο ισόγειο του κτιρίου που βρίσκεται επί
της οδού 25ης Μαρτίου και Ν. Κριάδα, αριθ. 86, Ο.Τ. 16,
στη Νέα Πέραμο και θα έχει την επωνυμία «Βυζάντειον
Ωδείον Δήμου Μεγαρέων, παράρτημα Νέας Περάμου.
2. Το ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμή−
ματα:
Α. Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών Μαθημάτων με τμή−
ματα:
1. Αρμονίας,
2. Ενοργανώσεως,
3. Αντιστίξεως,
4. Φυγής,
5. Συνθέσεως.
Β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
1. Πλήκτρων,
2. Εγχόρδων,
3. Πνευστών,
4. Κρουστών,
5. Κλασσικής Κιθάρας.
Γ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα:
1. Μονωδίας,
2. Μελοδραματικής.
Δ. Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής.
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Δήμου Μεγαρέων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μέγαρα, 26 Ιουλίου 2011
Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 450/2011
(9)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 209/28−3−2011 απόφασης Δη−
μοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. −
Σχολικών Επιτροπών με τη δημιουργία νέου Ν.Π.Δ.Δ.
με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 102 και του
άρθρου 103 του ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006
(Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Την υπ’ αριθμ. 8440/24−02−2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.
και Η.Δ. περί Καθορισμού λειτουργίας των Σχολικών
Επιτροπών και ρύθμισης οικονομικών θεμάτων αυτών.
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4. Τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
β. Διαγράφει από την παράγραφο 1 τον αύξοντα αριθ−
που λειτουργούσαν στο Δήμο και, την ως άνω αριθμ. μό 23−30 στο εισηγητικό και αποφασιστικό μέρος:
209/2011 απόφασή του, αποφασίζει ομόφωνα:
«Σχολικές Επιτροπές ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α. Την τροποποίηση της ως άνω αριθμ. 209/2011 από− Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Αλεξ/πολης − Αύ−
φασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως εξής:
ρας − Δικέλλων − Κομάρου − Μάκρης − Μεσημβρίας −
α. Στο εισηγητικό μέρος από το λανθασμένο, «η οποία Πλάκας − Περάματος».
θα καλύπτει όλες τις σχολικές μονάδες (σύνολο 75) της
Β. Επαναδιατυπώνει την υπ’ αριθμ. 209/2011 απόφασή
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης», στο σωστό «η οποία θα του ως εξής, αποφασίζει ομόφωνα:
καλύπτει όλες τις σχολικές μονάδες (σύνολο 67) της
1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης».
Ν. 3852/2010 των παρακάτω Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ:
1−12. Σχολικές Επιτροπές 1ου − και 12ου Δ.Σ. Αλεξ/πολης
13−15. Σχολική Επιτροπή
τριών (3) Πειραματικών και ολοήμερο Δ.Σ. Αλεξ/πολης
16.
«
«
Ειδικού Δημοτικού Πειραματικού Σχολείου Αλεξ/πολης
17.
«
«
Ν. Χηλής και ολοήμερου Δ.Σ. Αλεξ/πολης
18.
«
«
Μάκρης και ολοήμερου Δ.Σ. «
19.
«
«
Μαϊστρου και ολοήμερου Δ.Σ. «
20.
«
«
Απαλού Δ.Σ. Αλεξ/πολης
21.
«
«
Άβαντα Δ. Σ. «
22.
«
«
Παλαγίας Δ.Σ. «
23−37. Σχολικές Επιτροπές
1ου − και 15ου Νηπιαγωγείου Αλεξ/πολης
38.
Σχολική Επιτροπή
16oυ
Νηπιαγωγείου
Αλεξ/πολης
39.
«
«
17ου
Νηπιαγωγείου Αλεξ/πολης
40.
«
«
18ου
«
«
41.
«
«
19ου
«
«
42.
«
«
20ου
Νηπιαγωγείου
«
και ολοήμερο
43.
«
«
21ου
«
«
και ολοήμερο
44.
«
«
22ου
«
«
και ολοήμερο
45.
«
«
23ου
«
«
και ολοήμερο
46.
«
«
24ου
«
«
Τ. Άβαντος
47.
«
«
«
Χηλής Αλεξ/πολης
48.
«
«
«
Μαϊστρου «
και ολοήμερο
49.
«
«
Νηπιαγωγείου Απαλού
Αλεξ/πολης
50.
«
«
«
Παλαγίας
«
51.
«
«
«
Μάκρης
«
52.
«
«
«
Άβαντος
«
53.
«
«
«
Αύρας
54.
«
«
Ειδ. Πειραμ. Δ. Σχολείου − Ειδ. Νηπιαγ. Αλεξ/πολης
55. Σχολική Επιτροπή 1ου Δ.Σ. Φερών
56.
«
«
2ου
«
57.
«
«
3ου
«
58.
«
«
Δ.Σ. Πέπλου Φερών
59.
«
«
1ου Νηπιαγωγείου Φερών
60.
«
«
2ου
«
«
61.
«
«
3ου
«
«
62.
«
«
4ου
«
«
63.
«
«
Νηπιαγωγείου Πέπλου Φερών
64. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δ.Σ. Άνθειας
65. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δ.Σ. Λουτρών
66. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Άνθειας
67.
«
«
«
Λουτρών.
και τη σύσταση ενιαίου Νομικού Προσώπου Δημοσί−
ου Δικαίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης με την επω−
νυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ−
ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ».
2. Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής θα είναι η διαχείρι−
ση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη
των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων
(θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέ−
τευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή
καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και
συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε εί−

δους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες
διευθύνσεις πρωτοβάθμιας (ή δευτεροβάθμιας) εκπαί−
δευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχο−
λικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα
και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις
αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσό−
δων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών
κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που
κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λει−
τουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων
που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.
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3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης»
θα αποτελείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο με
την παρακάτω σύνθεση:
Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξ/πολης».
− Εννέα Δημοτικοί Σύμβουλοι εκ των οποίων τρεις από
τη μεοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
− Τέσσερις διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
− Ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων
και αν δεν υφίσταται τέτοια ένας των υφιστάμενων
συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Αλεξ/πολης κατά προ−
τεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
− Ένας δημότης ή κάτοικος με εμπειρία στο χώρο της
εκπαίδευσης.
Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
Στην περίπτωση αυτή θα μειώνεται αντίστοιχα και ο
αριθμός των συμβούλων ώστε να μην υπερβαίνει στο
σύνολο τους δεκαπέντε (15).
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι
α) Από την ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ,
β) Από την επιχορήγηση του Δήμου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγρ. 6 περιπτ. (α) και (β) του άρθρου
113 του Ν. 1892/90, όπως ισχύει,
γ) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας,
δ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων,
ε) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές
και κληροδοσίες,
στ) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
5. Περιουσία του ΝΠΔΔ είναι:
Η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτρο−
πών της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στο παρόν
νομικό πρόσωπο.
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί
σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης
εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται,
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και
έμμισθης εντολής.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά
πρόσωπα που συγχωνεύτηκαν σε όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους, Στα οποία περιλαμβάνονται
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο
με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες
διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύτη−
καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρό−
σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη
συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που
συγχωνεύθηκαν.

Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αλεξανδρούπολη, 30 Ιουνίου 2011
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
F
Αριθμ. 3615
Μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας
του Δημοτικού Ωδείου Πατρών.

(10)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το από 11/11/1957 Β.Δ «Περί κυρώσεως του εσωτερι−
κού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/
Α/1957).
2. Το Β.Δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών
ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966).
3. Το Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώ−
ντων εις τον Κανονισμό Λειτουργίας των ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976).
4. Την υπ’ αριθμ. 15538 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας
(ΦΕΚ 351/Β/4−06−1984) «Περί συστάσεως ιδίου Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Δημοτικό
Ωδείο Πατρών».
5. Την υπ’ αριθμ. ΚΑΤΕΧΝ/Δ/1620/1986 (ΦΕΚ 794/Β/1986)
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού «Περί χορηγήσεως
άδειας λειτουργίας στο Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικό Ωδείο Πα−
τρών».
6. Την υπ’ αριθμ. 58/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Πατρέων «Περί συγχωνεύσεως των
Ν.Π.Δ.Δ α) Δημοτικής Βιβλιοθήκης, β) Δημοτικής Μουσι−
κής, γ) Δημοτικού Ωδείου και δ) Π.Κ.Κ σε ένα Νομικό Πρό−
σωπο» (ΦΕΚ 672/Β/26−04−2011) όπως τροποποιήθηκε με
την 110/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί
τροποποίησης του ονόματος του Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ σε ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ −
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (ΦΕΚ
798/Β/10−05−2011).
7. Το άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στ αρ. 28 του ν. 3463/2006,
όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 του ν.
3852/2010.
8. Την υπ’ αριθμ. 396/22−06−2011 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου για τη μεταβίβαση της άδειας λειτουρ−
γίας του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικού Ωδείου Πατρών στο Ν.Π.Δ.Δ
Δημοτική Βιβλιοθήκη−Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου
Πατρέων, αποφασίζουμε:
Τη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας του Δημοτικού
Ωδείου Πατρών από το Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Ωδείο Πατρών»
που συγχωνεύεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 58/2011
(ΦΕΚ 672/Β/2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 110/2011
(ΦΕΚ 798/Β/2011) απόφασή του στο νέο Ν.Π.Δ.Δ του Δή−
μου Πατρέων με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη
− Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» που είναι ο
καθολικός διάδοχος του συγχωνευομένου Ν.Π.Δ.Δ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 7 Ιουλίου 2011
Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
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