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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.000/45/287072 (1)
  Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Α/ΓΕΣ, σε Ανώτατους 

Αξκούς του ΣΞ, από αυτές που του παρέχονται από 
την κείμενη νομοθεσία, από τις ανατεθείσες σε αυ−
τόν από τον ΥΦΕΘΑ.

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26, του Ν. 2292/1995 «Ορ−

γάνωση και Λειτουργία ΥΕΘΑ, Διοίκηση και Έλεγχος 
των ΕΔ και Άλλες Διατάξεις».

2. Την Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας 
Φ.010/11/297101/Σ.467/12 Δεκ 2013/ΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/Δ΄ ΚΛΑ−
ΔΟΣ/Δ1 «Περί Μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων ΥΦΕΘΑ 
στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ» που δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 569/7.3.2014/τ.Β΄, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Μεταβιβάζουμε περαιτέρω σε ανώτατους Αξκούς 
του ΣΞ τις αρμοδιότητες περί εγκρίσεως εκπαιδευτικών 
αδειών εσωτερικού − εξωτερικού στρατιωτικού προσω−
πικού χωρίς αποζημίωση με δικές στους δαπάνες, που 
προβλέπονται στο άρθρο 35 του Ν. 1394/1983, όπως 
παρακάτω:

α. Έως 1 μήνα από τον ΔΔ΄ Κ/ΓΕΣ.
β. Από 1 έως 6 μήνες από τον Α΄Υ/ΓΕΣ.
2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του υπευ−

θύνου οργάνου της Διοικήσεως, οι αρμοδιότητες που 
μεταβιβάζονται με την απόφαση αυτή, ασκούνται από το 
νόμιμο αναπληρωτή του, ή αν δεν προβλέπεται νόμιμος 
αναπληρωτής, από το αμέσως προϊστάμενο όργανο 
της Ιεραρχίας.

3. Σε κάθε περίπτωση που εκδίδεται πράξη ή υπο−
γράφεται έγγραφο από όργανο στο οποίο έχει μετα−
βιβασθεί αρμοδιότητα με τις αποφάσεις αυτές, πρέπει 
απαραίτητα να μνημονεύεται στο προοίμιο η απόφαση 
του Α/ΓΕΣ, με την οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα 
αυτή.

Άρθρο 2

Από την ημερομηνία ενάρξεως της απόφασης αυτής, 
καταργείται οιαδήποτε προγενέστερη απόφαση του 
Αρχηγού ΓΕΣ, που αφορά στο ίδιο αντικείμενο.

Άρθρο 3

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Ιουλίου 2014

Ο Αρχηγός
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ
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Αριθμ. οικ. 41711/2014 (2)
    Καθορισμός του αρμόδιου οργάνου και της διαδικασί−

ας βεβαίωσης των προστίμων του Κώδικα Μετανά−
στευσης και Κοινωνικής Ένταξης .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ − 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 136, παρ. 11, 138, παρ. 15 και 139, παρ. 2 

του Ν.4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνι−
κής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄80).

β) Των άρθρων 9, παρ. 5 και 17, παρ. 4 του π.δ. 106/2007 
«Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επι−
κράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
μελών των οικογενειών τους» (ΦΕΚ 135 Α΄), όπως αντι−
καταστάθηκαν με τις παραγράφους 8 και 10 του άρθρου 
42 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄).

γ) Του νομοθετικού διατάγματος υπ’ αριθμ. 356/1974 
«Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 90).

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α΄98).

2. Την αριθ. ΠΟΛ 1163/3.7.2013 απόφαση του Υφυπουρ−
γού Οικονομικών «Όροι και διαδικασία είσπραξης−επι−
στροφής για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Παραβό−
λου» (ΦΕΚ 1675 Β΄)Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας.

3. Την αριθ. οικ. 20894/61 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 1634/τ.Β΄/20.6.2014) με την 
οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αρμόδιο όργανο για την επιβολή προστίμου

1. Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται από 
τις διατάξεις των άρθρων 9, παρ. 1 και 23, παρ. 1 του 
ν.4251/2014 επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών ή του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης, αναλόγως της αρμοδιότητας 
για τη χορήγηση της άδειας διαμονής. 

2. Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 28, παρ. 4 του ν.4251/2014, εάν οι 
παραβάσεις διαπιστώνονται από τις υπηρεσίες ελέγχου 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή κοινοποιούνται σε 
αυτές από άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς (Ελληνική 
Αστυνομία), επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα διοικητικά 
όρια της οποίας έλαβε χώρα η παράβαση και εάν διαπι−
στώνονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας, επιβάλλο−
νται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Προϊσταμέ−
νου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας 
ή του Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ή 
του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας με βάση 
τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Σώματος.

3. Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 3 και 4 του ν.4251/2014, 

επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα διοικητικά όρια της 
οποίας έλαβε χώρα η παράβαση

4. Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 30, παρ. 3 του ν.4251/2014, επιβάλ−
λονται: α) στις αεροπορικές εταιρίες με απόφαση του 
αρμόδιου αερολιμενάρχη, β) στις ναυτιλιακές εταιρίες ή 
τα νομικά πρόσωπα (ταξιδιωτικά γραφεία) με απόφαση 
του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, αναλόγως του τόπου της έδρας της επιχεί−
ρησης και γ) στα φυσικά πρόσωπα με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα 
διοικητικά όρια της οποίας έλαβε χώρα η παράβαση.

5. Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται από τις 
διατάξεις των άρθρων 82, παρ. 3 και 83, παρ. 2 του 
ν.4251/2014 και των άρθρων 9, παρ. 5 και 17, παρ. 4 του 
π.δ.106/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 42, 
παρ. 8 και 10 αντίστοιχα του ν.4071/2012 επιβάλλονται 
με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης, αναλόγως της χωρικής αρμο−
διότητας για τη χορήγηση άδειας διαμονής.

Άρθρο 2
Διαδικασία βεβαίωσης προστίμου

1. Οι αποφάσεις των οργάνων του προηγούμενου άρ−
θρου αποτελούν και τη βεβαίωση του οικείου προστί−
μου, συνιστούν δε νόμιμο τίτλο κατ’ άρθρο 2 ν.δ.356/1974, 
όπως ισχύει.

2. Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται από τις 
διατάξεις των άρθρων 9, παρ. 1, 82, παρ. 3 και 83, παρ. 2 
του ν.4251/2014, καθώς και τα διοικητικά πρόστιμα των 
άρθρων 9, παρ. 5 και 17, παρ. 4 του π.δ.106/2007, όπως 
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 42, παρ. 8 και 10 αντί−
στοιχα του ν.4071/2012 εισπράττονται με τη διαδικασία 
του ηλεκτρονικού παραβόλου και η πληρωμή τους είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της αιτηθείσης 
άδειας διαμονής. Εάν μετά την πάροδο διμήνου από 
την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης του αρμοδίου 
οργάνου, δεν έχει πληρωθεί το επιβληθέν πρόστιμο, 
η σχετική αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας 
διαμονής απορρίπτεται.

Τα υπόλοιπα διοικητικά πρόστιμα εισπράττονται βάσει 
των διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημόσιων Εσό−
δων. Προς το σκοπό αυτό συντάσσεται από το αρμόδιο 
όργανο επιβολής των προστίμων σχετικός κατάλογος 
ο οποίος αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Στις αποφάσεις του άρθρου 1 αναγράφονται απα−
ραίτητα το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο ΑΦΜ και η 
διεύθυνση κατοικίας του υπόχρεου, αν είναι φυσικό πρό−
σωπο ή η επωνυμία και η διεύθυνση της έδρας αν είναι 
νομικό πρόσωπο, το ποσό, η αιτία καταβολής, καθώς και 
ο Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού, στον οποίο εμφανίζεται 
το αντίστοιχο ποσό. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνο−
νται από ελεγκτικούς μηχανισμούς και κοινοποιούνται 
στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
για την επιβολή προστίμου, στο σχετικό ενημερωτικό 
έγγραφο συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα πα−
ραπάνω στοιχεία.

Άρθρο 3
Γενικές ρυθμίσεις

1. Τα έσοδα των προστίμων της παρούσας αποτελούν 
έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εμφανίζο−
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νται στον Κ.Α.Ε. 3739 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές 
ποινές επιβαλλόμενες από Δικαστήρια και δημόσιες 
γενικά αρχές».

2. Η καταβολή των ποσών γίνεται εφάπαξ εκτός εάν 
το ύψος του συνολικού προστίμου υπερβαίνει τα 1.000 
ευρώ, οπότε μπορεί να ορίζεται με την απόφαση του 
άρθρου 1 σε μέχρι τρεις ισόποσες δόσεις.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Αυγούστου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 

F
Αριθμ. οικ. 41712/2014 (3)
     Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης 

επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθε−
ση για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου ή χορήγη−
ση/ανανέωση άδειας διαμονής στις διατάξεις του 
ν.4251/2014 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 7 του άρθρου 136 του Ν.4251/2014 

«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄80).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α΄98).

2. Την αριθμ. 30825/2014 κοινή υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 
χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χο−
ρήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.4251/2014» (ΦΕΚ 1528 Β΄).

3. Την αριθ. οικ.20894/61 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 1634/τΒ΄/20.6.2014) με την 
οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

4. Το αριθμ. ΠΔ 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α΄/10.6.2014) «Διο−
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε: 

Α. Καθορίζουμε το ύψος και τον τρόπο απόδειξης 
της διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως 
προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.4251/2014, για τη χορή−
γηση θεώρησης εισόδου ή χορήγηση/ανανέωση άδειας 
διαμονής, ως εξής:

α) Επαρκείς πόροι ως προϋπόθεση για χορήγηση θε−
ώρησης εισόδου 

Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχο−
νται στη χώρα ως αθλητές, προπονητές και λοιπό εξει−

δικευμένο προσωπικό που τους συνοδεύει για προετοι−
μασία, εν όψει συμμετοχής τους σε διεθνείς αθλητικές 
διοργανώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
18, περίπτωση (ζ) του ν.4251/2014 (κατηγορία Β7 της 
αριθμ. 30825/2014 κοινή υπουργική απόφαση) το ύψος 
των επαρκών πόρων για την απόδειξη διάθεσης οικο−
νομικών πόρων, νόμιμης προέλευσης, για την κάλυψη 
των δαπανών διαβίωσης των ενδιαφερόμενων πολιτών 
τρίτων χωρών στην Ελλάδα χωρίς να παρέχεται εξαρ−
τημένη εργασία ή να ασκείται ανεξάρτητη οικονομική 
δραστηριότητα πέραν της αθλητικής προετοιμασίας, 
ορίζεται κατ’ ελάχιστο στα πεντακόσια (500) ευρώ μη−
νιαίως.

β) Επαρκείς πόροι ως προϋπόθεση για χορήγηση/ανα−
νέωση άδειας διαμονής

1. Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που έχουν 
λάβει ειδική θεώρηση εισόδου ως οικονομικά ανεξάρτη−
τα άτομα και αιτούνται τη χορήγηση άδειας διαμονής, 
σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 2 και 3 του ν.4251/2014, 
(Κατηγορία Γ3.1 της αριθμ. 30825/2014 κοινή υπουργική 
απόφαση) το ύψος των επαρκών πόρων, ορίζεται, κατ’ 
ελάχιστο στα δύο χιλιάδες ευρώ (2.000) μηνιαίως. Στην 
περίπτωση που ο εν λόγω πολίτης τρίτης χώρας συ−
νοδεύεται από τα μέλη της οικογένειας του, το ποσό 
αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 
15% για κάθε τέκνο. Το ύψος των πόρων αποδεικνύεται 
από σύνταξη του εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό ή 
αποδεικτικά ότι διαθέτουν εξ ιδίων ικανά οικονομικά 
μέσα, νόμιμης προέλευσης, για την κάλυψη των δαπα−
νών διαβίωσης τους χωρίς να παρέχουν εξαρτημένη 
εργασία ή να ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστη−
ριότητα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση πολιτών τρίτων 
χωρών που δικαιούνται σύνταξη από Ελληνικό Φορέα 
Κύριας Ασφάλισης, είναι δυνατή η ανανέωση της άδειας 
διαμονής τους, βάσει του άρθρου 20 του ν.4251/2014, 
ανεξαρτήτως του ποσού της σύνταξης.

2. Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που έχουν 
λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για σπουδές στην Ελλά−
δα και αιτούνται τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας 
διαμονής για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 33, 34, 35 και 37 του ν.4251/2014 (Κατηγορίες 
Δ1.1, Δ1.2 και Δ4.7 της αριθμ. 30825/2014 κοινή υπουργική 
απόφαση) το ύψος των επαρκών πόρων για την κάλυψη 
των εξόδων διαμονής και σπουδών για το χρόνο που 
ισχύει η άδεια διαμονής ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα 
τετρακόσια (400) ευρώ μηνιαίως. Το ύψος των επαρ−
κών πόρων αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων, 
τραπεζικό έμβασμα, υποτροφία ή απόδειξη μισθοδοσίας 
σε περίπτωση που ο σπουδαστής ασκεί μερική απασχό−
ληση (κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής).

3. Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που έχουν 
λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για λόγους επαγγελμα−
τικής κατάρτισης, για φοίτηση σε δημόσια ή ιδιωτικά 
Ι.Ε.Κ, Κολέγια και σε Κέντρα Δια βίου Μάθησης 1 και 
2 και αιτούνται τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας 
διαμονής, καθώς και όσων συμμετέχουν ως υπότροφοι 
σε ειδικά προγράμματα, σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 
45 αντίστοιχα του ν.4251/2014, (κατηγορίες Δ4.1 και Δ4.2 
της αριθμ. 30825/2014 κοινή υπουργική απόφαση) το 
ύψος των επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων 
διαμονής και επαγγελματικής κατάρτισης για το χρόνο 
που ισχύει η άδεια διαμονής ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα 
τετρακόσια (400) ευρώ μηνιαίως. Το ύψος των επαρ−
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κών πόρων αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων, 
τραπεζικό έμβασμα, υποτροφία.

4. Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών, μελών οι−
κογένειας Έλληνα, προκειμένου να τους χορηγηθεί ή 
ανανεωθεί προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής, σύμφωνα 
με το άρθρο 84 του ν.4251/2014 (κατηγορία ΣΤ4 της 
αριθμ.30825/2014 κοινή υπουργική απόφαση), το ύψος 
των επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων δια−
μονής για το χρόνο που ισχύει η άδεια διαμονής ορί−
ζεται, κατ’ ελάχιστο στα τριακόσια εξήντα (360) ευρώ 
μηνιαίως. Ως αποδεικτικά στοιχεία κτήσης των επαρκών 
πόρων λαμβάνονται υπόψη σύνταξη (αναπηρίας, πρόωρη 
ή γήρατος) ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο.

5. Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι 
είναι μέλη οικογένειας Ε.Ε ή Έλληνα που έχει ασκήσει 
ελεύθερη κυκλοφορία− Π.Δ. 106/2007, προκειμένου να 
ανανεώσουν το Δελτίο Διαμονής σε περίπτωση μη κα−
τοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής λόγω απου−
σίας ή διάστασης των συζύγων (άρθρο 2 της αριθμ. 
30825/2014 κοινή υπουργική απόφαση) το ύψος των 
επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων διαμονής 
για το χρόνο που ισχύει η άδεια διαμονής ορίζεται, κατ’ 
ελάχιστο στα τριακόσια εξήντα (360) ευρώ μηνιαίως. 

Ως αποδεικτικά στοιχεία κτήσης των επαρκών πό−
ρων λαμβάνονται υπόψη σύνταξη (αναπηρίας, πρόωρη 
ή γήρατος) ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο.

6. Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι 
έχουν αποκτήσει καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος 
σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ει−
σέρχονται για να διαμείνουν στην Ελληνική Επικράτεια, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 98 του ν.4251/2014 για την άσκηση μη μισθω−
τής δραστηριότητας, ως οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, 
για σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση, το ύψος των 
επαρκών πόρων που απαιτείται διαμορφώνεται αναλό−
γως της κατηγορίας της άδειας διαμονής, όπως αυτό 
καθορίζεται στην παρούσα απόφαση.

7. Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι 
είναι μέλη οικογένειας κατόχου «Μπλε κάρτα της ΕΕ» 
σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
εισέρχονται για να τον συνοδεύσουν ή να επανενωθούν 
μαζί του στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 123, παράγραφος 4 του ν.4251/2014, 
ο συντηρών, κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ», θα πρέπει 
να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει σταθε−
ρούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για τη συντήρηση 
του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του, το ύψος 
των οποίων ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα οκτώ χιλιάδες 
διακόσια (8.200) ευρώ ετησίως. Στην περίπτωση που 
ο εν λόγω πολίτης τρίτης χώρας συνοδεύεται από τα 
μέλη της οικογένειας του, το ποσό αυτό προσαυξάνεται 
κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο.

Β. Όπου στις διατάξεις του ν.4251/2014 προβλέπεται 
ως προϋπόθεση χορήγησης θεώρησης εισόδου ή τίτλου 
διαμονής η ύπαρξη προσωπικού, ετήσιου, τακτικού και 
επαρκούς εισοδήματος, συνδεδεμένου με τις ετήσιες 
απολαβές του αμειβόμενου με τον κατώτατο μισθό, σύμ−
φωνα με την εθνική νομοθεσία, το ποσό θα υπολογίζεται 
βάσει των μηνιαίων αποδοχών του αμειβόμενου με τον 
κατώτατο μισθό αναλόγως της ηλικίας του ενδιαφερό−
μενου (κάτω ή άνω των 25 ετών) επί 14 μήνες.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 11 Αυγούστου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

F
Αριθμ. ΥΤΕΚΜ/οικ.276 (4)
    Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−

ριότητας για την Υπηρεσία Τεχνικών Έργων Κεντρι−
κής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλω−
σης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 ́Εχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 191/13−6−2003 (ΦΕΚ 146/Α/13−6−2003) «Οργα−

νισμός Υπουργείου Πολιτισμού».
2. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10−7−2007) «Κανονισμός 

Προμηθειών Δημοσίου».
3. Τον Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−

χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010) και τον Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθ−
μίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015 (ΦΕΚ 
14/Α/2−2−2012) και ισχύει.

4. Τον Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα 
και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01−02−1995).

5. Το με αριθ. ΦΕΚ 180/Β/30−1−04 «Μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές 
και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της 
ΓΔΑΠΚ και ΓΔΑΜΤΕ του ΥΠΠΟ».

6. Τη με αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/23582/9−3−2011 Από−
φαση τοποθέτησης του υπογράφοντα ως Προϊσταμένου 
της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας 
και το άρθρο 28 παρ. 5 του Ν.4024/2011 και 46 παρ. 3 του 
Ν. 3979/2011 παράταση θητείας ως Προϊσταμένου.

7. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25−6−2013) Τροποποίηση 
του ΠΔ 85/2012 (Α΄ 141).

8. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ/Α/112/13−7−2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις».

9. Το Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Δια−
τάκτες» (ΦΕΚ/Α/194/22− 11−2010 και ΦΕΚ/Α/209/10−12−2010).

10. Το Π.Δ. 151/98 «Διαδικασία ελέγχου, εκκκαθάρισης 
και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου».

11. Το άρθρο 2 της αριθμ. 2/5091/0026/25−5−2012 από−
φαση του Υπ. Οικονομικών «Καθορισμός Διαδικασίας 
κ.λπ. (Β΄ 285), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα, 
για το χρονικό διάστημα έως 31−12−2014, της Υπηρεσίας 
Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, στο ποσό των 
χιλίων ευρώ (1.000,00€).
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Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογι−
σμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 21/110 και ΚΑΕ 1232 του 
οικονομικού έτους 2014.

Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από 
τον Προϊστάμενο, μέσω χρηματικού εντάλματος, για την 
πληρωμή δαπανών καθαρισμού των χώρων της Υπηρε−
σίας Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας.

Μετά τη λήξη του τρέχοντος έτους ο Προϊστάμενος 
της ανωτέρω Υπηρεσίας, ως υπεύθυνος διαχειριστής 
της πίστωσης αυτής υποχρεούται να αποδώσει λογα−
ριασμό σωστής διαχείρισης της, υποβάλλοντας πλήρη 
δικαιολογητικά στην Υπηρεσία του.

Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής με α/α 41492 και α/α 62074.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Θεσσαλονίκη, 4 Αυγούστου 2014

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας 
Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας 

της Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε. του ΥΠ.ΠΟ.Α.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝ 

F
Αριθμ. 50517 (5)    
 Καθιέρωση ωραρίου εργασίας σε 24ώρη βάση, καθώς 

κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλ−
λήλων των υπηρεσιών στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυ−
ξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1157/1981 

(ΦΕΚ 126/Α΄) «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 
1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέ−
δρου της Δημοκρατίας, περί καθιερώσεως πενθημέρου 
εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών 
και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθη−
κε με τις όμοιες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του 
Ν. 1735/1987 και β) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του 
Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι−
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις», γ) Τις διατάξεις του Ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α'/2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − 
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής 
κρίσης», δ) Τις διατάξεις του αρ. 20 του ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/ Α'/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαία 
βαθμολόγιο − μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012− 2015», ε) Τις διατάξεις 
του άρθρου 1, παρ. 3γ, της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692 
απόφασης (ΦΕΚ 769/Β΄/27−6−2006) του Υπουργού Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί 
καθιέρωσης ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των 
υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., 
στ) Την αριθ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4595/21−2−2007 (ΦΕΚ 
293/Β'/5−3−2007) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία 
μεταβιβάστηκε στους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών 
η αρμοδιότητα να καθορίσουν με απόφαση τους το 
ωράριο των εργαζομένων στις ελεγκτικές υπηρεσίες 
των Ν.Α. σε 24ωρη βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές 

και εξαιρέσιμες ημέρες, βάσει αιτημάτων των οικείων 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ζ) των άρθρων 280 και 
283 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και τις Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», η) του άρθρου 8 παρ. Ι του ΠΑ 142/2010 
(ΦΕΚ 235/τ. Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας− Θράκης»

2. Το με αριθμ. πρωτ. 81060(1731), 226945(4739)/19−06−
2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με το οποίο ζητείται ο 
καθορισμός του ωραρίου εργασίας σε 24ώρη βάση, 
καθώς κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για 
τους υπαλλήλους των υπηρεσιών της οικείας Γενικής 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας σε 24ώρη βάση, 
καθώς κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
υπαλλήλων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανά−
πτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως εξής:

α) Για το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέρ−
γειας και Φυσικών Πόρων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης 
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, λόγω των 
δειγματοληπτικών ελέγχων και αυτοψιών που πραγμα−
τοποιούν σε:

1) Μεταποιητικές επιχειρήσεις για την έκδοση αδειών 
λειτουργίας και εγκατάστασης

2) Αποθήκες πετρελαίου θέρμανσης, εγκαταστάσεις 
εμφιάλωσης υγραερίου, εγκαταστάσεις θέρμανσης ψύ−
ξης χώρων μέσω της "αβαθούς γεωθερμίας"

3) βιοτεχνίες, εργοστάσια, εργαστήρια κλπ, μετά από κα−
ταγγελίες πολιτών για οχλήσεις από τη λειτουργία τους.

4) σε μονάδες που υπάγονται στην οδηγία SEVESO II 
για την εφαρμογή μελετών ασφάλειας περί αποφυγής 
ατυχημάτων μεγάλης έκτασης.

5) σε βιομηχανικές δραστηριότητες στην περιοχή της 
λίμνης Κορώνειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
για την αποκατάσταση της λίμνης.

6) σε μονάδες τα λύματα των οποίων καταλήγουν στο 
Θερμαϊκό Κόλπο (Ανατολική και Δυτική Θεσσαλονίκη)

7) στις βιομηχανίες στην περιοχή του Λουδία που 
λειτουργούν ως αποδέκτες των υγρών βιομηχανικών 
αποβλήτων.

Η δαπάνη που προκαλείται για την αποζημίωση των 
υπαλλήλων που διενεργούν ελέγχους καλύπτεται από 
τα παράβολα που κατατίθενται από τους ενδιαφερόμε−
νους φορείς σε Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της ΚΥΑ Με αριθμό 14684/914/Φ. 15/
31−12−2012 (ΦΕΚ3533/Β/31−12−2012).

β) Για Το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυν−
σης Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσα−
λονίκης, λόγω των ελέγχων που πραγματοποιεί:

1) στην Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης που λει−
τουργεί τις απογευματινές ώρες.

2) στην Κεντρική Κρεαταγορά Θεσσαλονίκης και την 
ιχθυόσκαλα που λειτουργούν νυχτερινές ώρες

3) Δειγματοληψίες αλκοολούχων ποτών από τα κέ−
ντρα διασκέδασης.

4) στα καταστήματα εστίασης και αναψυχής, κυλικεία 
θεάτρων και κινηματογράφων που λειτουργούν απογευ−
ματινές και νυχτερινές.

5) σε τουριστικές και παραθεριστικές περιοχές όπου 
αναπτύσσονται ποικίλες εμπορικές δραστηριότητες 
κατά τη θερινή περίοδο κυρίως σε απογευματινές κάι 
βραδινές ώρες.
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6) σε οδικούς άξονες όπου λειτουργούν πρατήρια 
υγρών καυσίμων και σε περιόδους αιχμής στους οποί−
ους παρατηρείται μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων εκτός 
ωρών και ημερών εργασίας.

7) στο ωράριο που λειτουργούν τα πρατήρια υγρών 
καυσίμων.

8) Δειγματοληψίες καυσίμων από ρεζερβουάρ οχημά−
των για παράνομη χρήση πετρελαίου θέρμανσης.

9) σε περιόδους αιχμής (Χριστούγεννα και Πάσχα−Δι−
εθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης) όπου απαιτείται παρουσία 
ελεγκτικών συνεργείων στην αγορά εκτός ωρών και 
ημερών εργασίας.

10) σε φροντιστήρια ΙΕΚ Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών 
που λειτουργούν κυρίως απογευματινές ώρες.

11) σε χώρους παιδικής αναψυχής (Λούνα Παρκ. Κλπ).
12) για την άμεση ανταπόκριση της Υπηρεσίας σε 

καταγγελίες που αξιολογούνται σοβαρές.
13) για συμμετοχή σε μικτές δράσεις με άλλες συναρ−

μόδιες υπηρεσίες.
14) σε βυτιοφόρο διανομής πετρελαίου θέρμανσης.
15) σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται για θρη−

σκευτικές ή επετειακές εορτές
16) στις λαϊκές αγορές και υπαίθριο εμπόριο.
17) τον περιοδικό έλεγχο μέτρων και σταθμών.
Από την απόφαση προκαλείται, πρόσθετη, δαπάνη 

ύψος 10.000,00 € η οποία θα καλυφθεί από την πίστωση 
του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (Φορέας 721 ΚΑΕ 511), για το τρέχον έτος 
2014 και ανάλογη πρόβλεψη δαπάνης για τα επόμενα 
έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 

F
Αριθμ. 95563/9399 (6)  
   Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας Υπηρεσιών της Δημοτι−

κής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Πατρέων. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238 και 280 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης.»

2. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/27−12−2010) «Οργανι−
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191/τ.Α΄/1980) 
περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως 
και Αποχετεύσεως. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση Οργάνω−
ση Στελέχωση Περιφερειών, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015. 

6. Τις διατάξεις της περίπτωσης 12 της υποπαρα−
γράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 
222/Α/12−11−2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016−Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3γ της υπ’ αρίθμ. 
ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ. 1692/27−06−2006 (ΦΕΚ 769/Β/27−06−2006) 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης με τις οποίες εξουσιοδοτούνται 
οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών να καθορίζουν με 
απόφασή τους τις ώρες εργασίας των ΟΤΑ. 

8. Την Κοινή Υπουργική απόφαση αρ. οικ. 2/7093/0022/
5−2−2004 «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου 
που ασχολείται στο Δημόσιο Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ 

9. Tις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 6 του Ν.3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α/28−6−2007) «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

10. Την υπ’ αρίθμ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α/22−4−2005) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, αναφορικά με 
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστι−
κές διοικητικές πράξεις, αποφασίζουμε:

1) Α) Την καθιέρωση εικοσιτετράωρης λειτουργίας για 
όλες τις ημέρες του μήνα, περιλαμβανομένων Σαββάτου, 
Κυριακής, εξαιρέσιμων ημερών των κατωτέρω υπηρε−
σιών και γραφείων της ΔΕΥΑΠ και με απασχολούμενο 
προσωπικό των κατωτέρω ειδικοτήτων:

1) Υπηρεσία Ύδρευσης (Διυλιστήρια, Γραφείο Δικτύων, 
Η/Μ−Μ/Ε)

ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ 5 Ηλεκτρολόγοι− Πολιτι−
κοί Μηχανικοί 

ΤΕ 8 Ηλεκτρολόγοι−Μηχα−
νικοί−Εργων Υποδομής

ΔΕ 21 Τεχνίτες Ηλεκτρολό−
γοι Μηχανουργοί 

ΥΕ 18 Εργάτες

2) Υπηρεσία Αποχέτευσης (Γραφείο Δικτύων−Μ/Ε)

ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ 4 Μηχανικοί – Πολιτικοί

ΤΕ 4 Μηχανικοί −Έργων 
Υποδομής

ΔΕ 3 Τεχνίτες 

ΥΕ 9 Εργάτες

3) Βιολογικός Καθαρισμός 

ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ 2 Χημικός − Μηχανικός 
(1) και Χημικός ΠΕ (1)

ΤΕ 1 Ηλεκτρολόγος Μηχα−
νικός
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ΔΕ 5 Τεχνίτες –Ηλεκτρολό−
γοι−Οδηγοί

ΥΕ 3 Εργάτες

4) Διοικητική Υπηρεσία (Φύλαξη κτιρίων ΔΕΥΑΠ)

ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΕ 4 Φύλακες 

Β) Την καθιέρωση 7ήμερης λειτουργίας για όλες τις 
ημέρες του μήνα, περιλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής, 
εξαιρέσιμων ημερών και λειτουργίας σε βάρδιες (πρωινή 
– απογευματινή) των κατωτέρω υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ. 

1) Οικονομική Υπηρεσία

ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 ΥΕ 3 Εργάτες Κεντρικής 
Αποθήκης 

2) Διοικητική Υπηρεσία

ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕ 3 Τεχνίτες και Οδηγοί

ΥΕ 3 Εργάτες Οδηγοί

3) Γραφείο Ποιότητας Νερού (διυλιστήρια –Απολύ−
μανση −χλώρια)

ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕ 3 Τεχνίτες Χλωρίων

Aπό την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Πάτρας, έτους 2014 
η οποία είναι εγγεγραμμένη στους ΚΑΕ.60.00 «Αμοιβές 
έμμισθου προσωπικού» με συνολικό ποσό 5.460.000,00 
€ και στον ΚΩΔ 60.03 «Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου 
προσωπικού» με συνολικό ποσό 1.525.000,00€ σύμφωνα 
με τη αρίθμ. 5746 Α/5−08−2014 βεβαίωση της οικονομικής 
υπηρεσίας της ΔΕΥΑΠ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 8 Αυγούστου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.α.α.

Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας
 ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ 

F
Αριθμ. 309891 (7)  
   Μεταστέγαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

ωδείου «Μ. ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» και με δ.τ. «ΠΑ−
ΝΑΡΜΟΝΙΟ ΩΔΕΙΟ» .

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι τομέας στ. αριθ. 

28 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/8−6−2006) όπως προ−
στέθηκαν με το άρθρο 94 παρ. 4 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
87/τ.Α΄/7−6−2010).

2. Το Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/τ. Α΄/15.01.1966) «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».

3. Τον Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώ−
ντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μου−
σικών 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 με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/οικ. 38573/1216/31.3.2011 κοι−
νή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011 περί «Διεκπε−
ραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας 
χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών 
μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων. Μουσικών 
Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των ενιαίων Κέ−
ντρων Εξυπηρέτησης»

5. Την με αρ. 7388/7.2.1994 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
123/(3/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση 
Ανωτέρω Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδι−
ωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων»

6. Την με αρ πρωί. ΥΠ.ΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/18917/21.07.1994 
Απόφαση του ΥΠ.ΠΟ. με την οποία χορηγήθηκε άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου «ΠΑΝΑΡΜΟΝΙΟ 
ΩΔΕΙΟ» στην εταιρεία «ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» 
(ΦΕΚ 641/Β΄/26.8.1994)

7. Την με αρ. ΥΠ ΠΟ//ΚΑΤΕΧΝ/Δ/31752 Απόφαση του 
ΥΠ.ΠΟ. με την οποία εγκρίθηκε η μεταστέγαση του 
Ωδείου «ΠΑΝΑΡΜΟΝΙΟ ΩΔΕΙΟ» στο κτήριο επί της 
οδού Φραγκοπούλου 36 ισόγειο Ν. Ψυχικό. (ΦΕΚ 1074/
Β΄/14.08.2002).

8. Την μεαρ.128861/28.03.2014 χορήγηση άδειας προ−
σθήκης σχολών στο Ωδείο (ΦΕΚ 1017/Β΄/23.04.2014).

9. Το από ΥΠ.ΠΟΑ./ΓΔΑΜΤΕ/ΔΕΕΜΠΚ/193515/21840/4387/ 
24.07.2014 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής Ελέγχου 
Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο αναφέρεται στο 
κτίριο, που βρίσκεται επί της οδού Βρανά 29 περιοχή 
Αθήνα του Δήμου Αθηναίων.

10. Την με αρ. πρωτ 126766/27.03.2014 αίτηση του/της 
«Μ. ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» με δ.τ. «ΠΑΝΑΡΜΟΝΙΟ ΩΔΕΙΟ» 
(ΑΦΜ 082600155 ΔΟΥ Ψυχικού) με νόμιμη εκπρόσωπο 
την ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ του Γεωργίου και της Μαρί−
νας (ΑΔΤ Ρ 006436 Λ ' ΤΑ ΑΘΗΝΩΝ) και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά για τη μεταστέγαση της άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας ωδείου.

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Αθηναίων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Απόφαση 
3234/3093/2012 του Γεν. Γρ. Αποκεντρωμένης Διοικ. Αττι−
κής, ΦΕΚ 58/τβ/25−01−2012 και Απόφαση 33286/27563/2013 
του Γεν. Γρ. Αποκεντρωμένης Διοικ. Αττικής, ΦΕΚ 1517/
τβ/20.06.2013).

12. Τις με αρ.πρ. 13404/2013 (ΑΔΑ:ΒΕ17Ω6Μ−7Θ1) και 
16008/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΙ6Ω6Μ−Ξ1Γ) Αποφάσεις Δημάρχου 
περί ορισμού Αντιδημάρχων και ανάθεσης αρμοδιοτή−
των της Δ/νης Εμπορίου και Ανάπτυξης στον Αντιδή−
μαρχο Γεώργιο Αναγνωστόπουλο, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταστέγαση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας του Ωδείου με την επωνυμία «ΠΑΝΑΡΜΟΝΙΟ 
ΩΔΕΙΟ» από την οδό Φραγκοπούλου 36 Ν. Ψυχικό σε κτίριο 
που βρίσκεται στην οδό Βρανά 29 ισόγειο και 1° όροφο, 
περιοχή Αθήνα, επειδή διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 31 Ιουλίου 2014

Ο Αντιδήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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