
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προ-
στασία.

2 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων που υπηρετούν στο Γραφείο του Αναπλη-
ρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγεί-
ας και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις, για το 
έτος 2016.

3 Απόφαση καθορισμού κατ’ αποκοπή χορηγήμα-
τος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ.

4 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 1060878 ΕΞ2016 
(ΦΕΚ 1223 Β/27-4-2016) ΑΥΟ «Ανακαθορισμός 
Ωραρίου Λειτουργίας Τελωνείων Αερολιμένα 
Ελ. Βενιζέλος, Ε΄, ΣΤ΄ Πειραιά και Α΄ Θεσσαλο-
νίκης για τη διεκπεραίωση τελωνειακών διατυ-
πώσεων.

5 Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερω-
ριακής απασχόλησης για το προσωπικό που 
υπηρετεί στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για το Α’ 
εξάμηνο 2016.

6 Έγκριση της αρ. 198/2015 απόφασης του Δημο-
τικού συμβουλίου Κισσάμου Χανίων που αφορά 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική κοινότη-
τα Κισσάμου.

7 Προσθήκη σχολών και τμημάτων σπουδών στο 
ωδείο με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ, ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ ΑΙΓΑΛΕΩ».

8 Αυτοδίκαιη κατάταξη υπαλλήλου στην ειδικότητα 
ΤΕ Μουσικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. οικ. 8097 (1)

Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προ-

στασία.

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδι-

κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητι-
κά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 
και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4375/2016 (Α'51) 
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής 
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη-
γίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 'σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χο-
ρήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προ-
στασίας (αναδιατύπωση)' (L 180/29.6.2013), διατάξεις 
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Του Π.δ. 24/2015 (Α' 20), «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας των Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 104/2012 (Α' 172) «Οργάνωση 
και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημό-
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις της με αριθμ. οικ./4831/25.7.2013 
(Β'1841) απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός του τύπου του 
Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Τη διαπίστωση ότι, με δεδομένη την σημαντική 
αύξηση του αριθμού των υποβαλλόμενων αιτήσεων 
διεθνούς προστασίας, η εξέτασή τους θα ολοκληρώ-
νεται εντός έξι (6) μηνών κατά μέσο όρο, καθώς και τη 
διαπίστωση ότι από την απλή καταγραφή των αιτήσεων 
διεθνούς προστασίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 
στοιχείο (β) του άρθρου 36 του Ν. 4375/2016, έως τη 
διενέργεια της πλήρους καταγραφής του στοιχείου (α) 
της παραπάνω παραγράφου, θα μεσολαβεί κατά μέσο 
όρο διάστημα ενός (1) έτους.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Τα δελτία με τα οποία εφοδιάζονται οι αιτούντες δι-
εθνή προστασία, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί πλήρης 
καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας, σύμφωνα 
με το άρθρο 36 παρ. 1 (α) Ν. 4375/2016, θα έχουν διάρ-
κεια έξι (6) μηνών.

2. Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί απλή 
καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας σύμφωνα 
με το άρθρο 36 παρ. 1 (β) Ν. 4375/2016 και εκκρεμεί η 
πλήρης καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας, 
σύμφωνα με το στοιχείο (α) της παραπάνω διάταξης, τα 
χορηγούμενα δελτία θα έχουν διάρκεια ενός (1) έτους.

3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 όταν η ημερο-
μηνία πλήρους καταγραφής οριστεί σε χρόνο μικρότερο 
του έτους, τα δελτία θα έχουν ως ημερομηνία λήξης την 
ορισθείσα ημερομηνία πλήρους καταγραφής, σύμφωνα 
με το άρθρο 36 παρ. 1 (α) Ν. 4375/2016.

4. Στις περιπτώσεις που η Ελληνική Αστυνομία έχει 
επιβάλλει σε αιτούντα διεθνή προστασία υποχρέωση 
παραμονής σε ορισμένο τμήμα της Ελληνικής Επικράτει-
ας, ως εναλλακτικό μέτρο της κράτησης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3907/2011, 
ο αντίστοιχος περιορισμός της κυκλοφορίας τίθεται και 
στο χορηγούμενο δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία. 
Στις περιπτώσεις ανάκλησης του ανωτέρω εναλλακτικού 
της κράτησης μέτρου μπορεί να αίρεται και ο περιορι-
σμός της κυκλοφορίας.

5. Με την παρούσα απόφαση καταργείται η με αριθμ. 
οικ. 3966/9.5.2014 (Β' 1267) απόφαση της Διευθύντριας 
της Υπηρεσίας Ασύλου «Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτού-
ντων διεθνή προστασία».

6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Μαΐου 2016 

Η Διευθύντρια

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

    Αριθμ. Α1α/οικ. 38167 (2)

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

που υπηρετούν στο Γραφείο του Αναπληρωτή Γε-

νικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και δεν 

καλύπτουν οργανικές θέσεις, για το έτος 2016.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 

μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
.........  και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α/
16-12-2015).

β) Του άρθρου 27 του Ν.4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη 
μέτρων ............ και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/Α/19-3-2015).

γ)Το Π.δ. 73/2015 "Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015). 

ε) Το Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας όπως ισχύει» (ΦΕΚ 173/Α/28-8-2014).

2. Τις αποφάσεις:
α) Α1α/8146/2016 «Υπουργού Υγείας» και «Αναπλη-

ρωτή Υπουργού Υγείας» (ΦΕΚ 81/Υ.Ο.Δ.Δ/17-02-2016) 
«Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα στο Υπουρ-
γείο Υγείας».

β) Την αριθμ. Α1 α/80306/20-10-2015 κοινή Απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, με θέμα 
«Παύση και διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο 
Υγείας» (ΦΕΚ 741/ΥΟΔΔ/20-10-2015).

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί 
δαπάνη ύψους € 8.000 περίπου, η οποία θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος οι-
κονομικού έτους και ειδικότερα από το Φ. 110 και τον 
ΚΑΕ 0511.

4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Γραφείου Αναπληρωτή 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, αποφασί-
ζουμε:

Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση έως τριών (3) 
υπαλλήλων που υπηρετούν στο Γραφείο Αναπληρωτή 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι δεν 
καλύπτουν οργανικές θέσεις και θα απασχοληθούν μέ-
χρι είκοσι (20) ώρες ο καθένας το μήνα για υπερωριακή 
απογευματινή εργασία το έτος 2016.

Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρι-
ακή εργασία δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης 
πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Μαΐου 2016 

Ο Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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    Αριθμ. οικ. 1271 (3) 
Απόφαση καθορισμού κατ' αποκοπή χορηγήμα-

τος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ.

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) «Κωδικο-

ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερ-
νητικά όργανα».

2. Το άρθρο 1 του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) 
περί σύστασης Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Του Π.δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-08-2014) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

4. Την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 
15/3696/20-01-2004 (ΦΕΚ 180/Β/30-01-2004) «Μετα-
βίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις 
Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες 
αρμοδιότητας της ΓΔΑΠΚ και ΓΔΑΜΤΕ του Υπουργείου 
Πολιτισμού».

5. Την αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/Α1/276088/ 
40991/36093/18075/27-10-2014 υπουργική απόφαση 
δυνάμει της οποίας η υπογράφουσα τοποθετήθηκε ως 
Προϊσταμένη στην ΥΝΜΤΕΚΜ.

6. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999) «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

7. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί 
Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά-
τους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συ-
μπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 
(ΦΕΚ 141/Α/17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και 
Ευθύνη», όπως ισχύει.

8. Του Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010) «Ανάλη-
ψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

9. Του Π.δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α/03-06-1998) «Διαδι-
κασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των 
δαπανών του Δημοσίου».

10. Της με αρ. 2/5091/0026/25-05-2012 (ΦΕΚ 1741/Β/ 
25-05-2012) απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Καθορι-
σμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή 
δαπανών πάγιων κατ' αποκοπή χορηγημάτων και μισθω-
μάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».

10. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική Ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

11. Την με αρ. 1027/13-04-2015 (ΑΔΑ: 6ΛΠ94653Π4-
Ψ3Δ) απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης ποσού 
6.000,00 € καταχωρημένη με α/α. 42837/19-04-2016 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της ΥΔΕ Θεσσαλονίκης.

12. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφα-
σίζουμε:

Καθορίζουμε την πάγια κατ' αποκοπή επιχορήγηση για 
καθαριότητα, για το χρονικό διάστημα από 01-06-2015 
έως 31-12-2016, στις έξι χιλιάδες ευρώ, 6.000,00 € (μη-
νιαίο ποσό 1000 €).

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 21/110 και Κωδικού 
Αριθμού Εξόδου 1232 του οικονομικού έτους 2016.

Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρηματικά 
εντάλματα σύμφωνα με την αρ. 2/5091/0026/25-05-2012 
(ΦΕΚ 1741/Β/25-05-2012) απόφαση του Υπ. Οικονομι-
κών, για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των γρα-
φείων της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών 
Έργων Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 11 Μαΐου 2016

Η Προϊσταμένη

ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ

Ι

    Αριθμ. ΔΤΔ A 1080981 ΕΞ 2016 (4)
Τροποποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 1060878 ΕΞ2016 

(ΦΕΚ 1223 Β/27-4-2016) ΑΥΟ «Ανακαθορισμός 

Ωραρίου Λειτουργίας Τελωνείων Αερολιμένα Ελ. 

Βενιζέλος, Ε΄, ΣΤ΄ Πειραιά και Α΄ Θεσσαλονίκης 

για τη διεκπεραίωση τελωνειακών διατυπώσεων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1.  Τις  διατάξεις  του άρθρου 5 του  Ν. 2960/2001 

(ΦΕΚ 265/Α/22.11.2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
2. Την Τ.3167/4165/17.07.2002 «Καθορισμός ωραρίου 

λειτουργίας Τελωνειακών Αρχών».
3. Τη Δ19Α 5016609 ΕΞ 2013(26.04.2013) ΑΥΟ για την 

«Πιλοτική Διεύρυνση Ωραρίου Λειτουργίας Τελωνείων 
Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος, Ε΄ και ΣΤ΄ Πειραιά».

4. Τη Δ19Α 5026961 ΕΞ 2013 (15.07.2013) ΑΥΟ για την 
«Πιλοτική Διεύρυνση Ωραρίου Λειτουργίας Τελωνείων 
Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος και Ε΄ Πειραιά για τη διεκπε-
ραίωση διατυπώσεων εισαγωγής».

5. Την αξιολόγηση του είδους και του όγκου της εμπο-
ρευματικής κίνησης των Τελωνείων Αερολιμένα «Ελ. Βε-
νιζέλος», Ε΄ και ΣΤ΄ Πειραιά, πριν και μετά την πιλοτική 
διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας τους.

6. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448/10-7-2015 ΑΥΟ «Τρο-
ποποίηση των αριθμ. Δ6Α1058824/8-4-2014 (Β'865,1079 
και 1846) και Δ.ΟΡΓ.Α 1147691/6-11-2014 αποφάσεων 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον 
ανακαθορισμό καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα 
του Α' Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσ/νίκης στο 
οποίο περιέρχονται οι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμο-
διότητες του Β΄ Τελωνείου Εισαγωγής του ίδιου νομού.

7. Προτάσεις και αιτήματα των οικονομικών φορέων 
Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αναφορικά με το 
επιθυμητό ωράριο λειτουργίας των Τελωνείων Αερολιμέ-
να «Ελ. Βενιζέλος», Ε΄, ΣΤ΄ Πειραιά και Α' Θεσσαλονίκης, 
καθώς και την από 16/5/2016 σύσκεψη με τους οικονο-
μικούς φορείς.

8. Το γεγονός ότι η Τελωνειακή Διοίκηση πρέπει να 
εναρμονίζει το ωράριο λειτουργίας των Τελωνειακών 
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Αρχών με τις ανάγκες της εμπορευματικής κοινότητας 
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, για τη διευκόλυνση 
του εμπορίου.

9. Την αριθμ. ΔΤΔ Α 1060878 ΕΞ 2016/7-4-2016 ΑΥΟ 
(ΦΕΚ 1223 Β΄/27-4-2016) και την ανάγκη τροποποίησής 
της.

10. Το Π.δ. αριθμ. 73/2015 (ΦΕΚ Α' 116/23-09-2015) 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Το άρθρο 3 σημείο ε της αριθμ. ΥΊ4/3.10.2015 (ΦΕΚ 
Β'2144/6-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού για 
την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδη.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Α. Το άρθρο 1 της ΑΥΟ ΔΤΔ Α 1060878 ΕΞ 2016/7-4-2016

(ΦΕΚ 1226 Β΄/27-4-2016) «Καθορισμός του Ωραρίου Λει-
τουργίας των Τελωνείων Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος», Ε΄, 
ΣT΄ Πειραιά και Α΄ Θεσσαλονίκης» α) τροποποιείται ως 
προς τα σημεία 2 και 3 ως ακολούθως: «2. Το Τελωνείο 
Ε΄ Πειραιά λειτουργεί με νέο ωράριο από Δευτέρα έως 
και Παρασκευή 7:30 - 19:00 για τη διεκπεραίωση τελω-
νειακών διαδικασιών και διατυπώσεων και έως τις 21:00 
για τις διατυπώσεις εξόδου των εμπορευμάτων. Σάββατο 
το τελωνείο λειτουργεί 7:30 - 13:00 για τη διεκπεραίωση 
τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων. Κυριακή το 
τελωνείο λειτουργεί κατόπιν σχετικής αίτησης, με δαπά-
νες και έξοδα του αιτούντος.

3. Το Τελωνείο ΣΤ΄ Πειραιά λειτουργεί με νέο ωράριο 
για τη διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών και δια-
τυπώσεων, από Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30 - 19:00. 
Ειδικότερα, την Παρασκευή το Τελωνείο λειτουργεί για 
διατυπώσεις εξαγωγής έως τις 21:00. Σάββατο και Κυρια-
κή το τελωνείο λειτουργεί κατόπιν σχετικής αίτησης, με 
δαπάνες και έξοδα του αιτούντος.

και
β) προστίθεται σημείο 5 «Τα τελωνεία δύνανται να 

λειτουργούν και πέραν των ανωτέρω καθοριζόμενων 
ωρών και ημερών κατόπιν σχετικής αίτησης των ενδι-
αφερομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Β. Στο σημείο 1 του άρθρου 2 της ΑΥΟ ΔΤΔ Α 1060878 
ΕΞ 2016/7-4-2016 (ΦΕΚ 1223 Β΄/27-4-2016) «Καθορισμός 
του Ωραρίου Λειτουργίας των Τελωνείων Αερολιμένα 
«Ελ. Βενιζέλος», Ε΄, ΣΤ΄ Πειραιά και Α΄ Θεσσαλονίκης» 
προστίθεται και το Ε΄ Τελωνείο Πειραιά.

Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1/06/2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαΐου 2016

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

    Αριθμ. Α.Τ.Δ. Α 1080901 ΕΞ 2016 (5)
Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερωρια-

κής απασχόλησης για το προσωπικό που υπηρε-

τεί στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 

της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών για το Α' εξάμηνο 2016.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 

(ΦΕΚ 176/Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α') όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Την από 31-12-2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου (ΦΕΚ Α' 268) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο 
του Ν. 4047/2012 (ΦΕΚ Α' 31).

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/Α΄).

4. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμά-
τωση της οδηγίας 011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».

5. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ. Α'194) «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διάτακτες».

6. Το Π.δ. 69/2015 (ΦΕΚ Α' 113) «Διορισμός του Αλεξίου 
Τσίπρα του Παύλου ως Πρωθυπουργού».

7. Το Π.δ. 54/2015 (ΦΕΚ Α' 83) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την αριθμ. Υ14/03-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» 
(ΦΕΚ Β' 2144).

9. Την με αριθμ. ΔΣΣΟΔ Β 1055142 ΕΞ 2016/6-4-2016 
βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Ε.Φ. 23-180 στον ΚΑΕ 
0511, οικ. έτους 2016, για την κάλυψη δαπάνης για υπε-
ρωρίες των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διεύθυνση 
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ύψους 6.000,00 ευρώ σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, η 
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
Ειδικού Φορέα 23-180: στον Κ.Α.Ε. 0511 6.000,00 €, όπου 
υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις, σύμφωνα με την 
αριθμ. ΔΣΣΟΔ Β 1073978 ΕΞ2016/13-5-2016 βεβαίωση 
της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής 
Διοίκησης περί ύπαρξης της σχετικής πίστωσης.

11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αναφέρονται στο 
αριθμ. ΔΟΣ Γ 1015610 ΕΞ2016/1-2-2016 του Προϊστα-
μένου της ενδιαφερόμενης Διεύθυνσης, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία μέ-
χρι 780 ώρες και συνολική δαπάνη έως 6.000,00 €, για 14 
υπαλλήλους της Δ/νσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, για το Α' 
εξάμηνο 2016.

Η κατανομή των ωρών της υπερωριακής κ.λπ. εργασί-
ας κατά μήνα και κατά Τμήμα, καθώς και η συγκρότηση 
συνεργείων υπερωριακής κ.λπ. εργασίας και η περιγρα-
φή των συγκεκριμένων εργασιών που θα πραγματοποι-
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ηθούν θα γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, ο οποίος θα 
βεβαιώνει και την πραγματοποίηση της ως άνω υπερω-
ριακής εργασίας. Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται 
στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσίων Εσόδων.

Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν 
θα υπερβαίνει ανά εξάμηνο τις 120 ώρες απογευματινής 
υπερωριακής εργασίας.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία μπορούν να με-
τέχουν περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπασμέ-
νοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών που 
εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Μαΐου 2016 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 1191 (6)
Έγκριση της αρ. 198/2015 απόφασης του Δημο-

τικού συμβουλίου Κισσάμου Χανίων που αφορά 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική κοινό-

τητα Κισσάμου.

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τον Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α/1999) "Κύρωση του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας", όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 52 αυτού.

2) Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'/2006) "Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων", όπως ισχύει.

3) Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/2010) "Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως ισχύει.

4) Το Π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229 Α΄/2010) με θέμα "Οργα-
νισμός της Αποκέντρωσης Διοίκηση Κρήτης".

5) Το με αρ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

6) Το Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α΄/2014) "Ρυθμίσεις θεμά-
των μεταφορών τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων 
και άλλες διατάξεις" και ειδικότερα το άρθρο 48 αυτού 
που αφορά σε ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας.

7) Το Ν. 4257/2014 και ειδικότερα το άρθρο 56 αυτού 
σύμφωνα με το οποίο: "Τον Γενικό Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης αναπληρώνει ο αρχαιότερος Γε-
νικός Διευθυντής όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται", 
καθώς επίσης και την πράξη 4/2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/2015) 
του Υπουργικού Συμβουλίου περί αποδοχής των παραι-
τήσεων των Γ.Γ. Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

8) Το Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄/2015) και ειδικότερα το 
αρ. 28 παρ. 1 "Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".

9) Την με αρ. ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 Εγκύκλιο του 
Τμήματος ΣΤ΄ της Δ/νσης Οδικών Έργων της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών Με-
ταφορών και Δικτύων αναφορικά με τα "Μέτρα ρύθμισης 
της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο οδικό δί-
κτυο της χώρας -Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
52 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014".

10) Το με αρ. ΔΟΥ/1052/Φ/05-03-2015 έγγραφο του 
Τμήματος ΣΤ΄ της Δ/νσης Οδικών Υποδομών της Γενι-
κής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού με 
θέμα "Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του 
Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ-
θρο 48 του Ν. 4313/2014".

11) Την με αρ. οικ. 563/09-03-2015 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
(ΑΔΑ: ΨΨ5ΕΟΡ1Θ-ΑΚΟ), με την οποία ανατίθεται στην 
Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου ο έλεγχος των αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθ-
μισης οδικής κυκλοφορίας που εμπίπτουν στις διατάξεις 
του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999.

12) Το με αριθμ. οικ. 2095/08-10-2015 έγγραφο της 
υπηρεσίας, με θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες - διευ-
κρινίσεις, σχετικά με την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων στο οδικό δίκτυο των ΟΤΑ».

13) Το υπ’ αριθμ. 2501/3/31-Α ημερ. 20-01-2016 έγγρα-
φο του Α/Τ Κισσάμου το οποίο συναινεί στις προτεινόμε-
νες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην δημοτική κοινότητα 
Κισσάμου σύμφωνα με την 198/2015 απόφαση του δη-
μοτικού συμβουλίου Κισσάμου.

14) Το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τεχνική έκ-
θεση) με ημερ. 08-09-2015 του Δήμου Κισσάμου με την 
όποια εισηγείται την απαγόρευση στάσης - στάθμευσης 
σε δημοτική οδό εντός σχεδίου πόλεως στην δημοτική 
κοινότητα Κισσάμου.

15)  Την με αρ. 11 απόφαση από το πρακτικό 6/10-09-2015 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα "Έκδοση κανονι-
στικής απόφασης σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
στη δημοτική κοινότητα Κισσάμου".

16) Την με αριθμ. 198 απόφαση από το πρακτικό 
17/01-10-2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Κισσάμου 
(ΑΔΑ: ΩΡΨΑΩΕΖ-ΤΑΜ) με την οποία αποφασίζεται ομό-
φωνα η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη 
δημοτική κοινότητα Κισσάμου.

17) Το με αριθμ. 13029/14-10-2015 έγγραφο του Δή-
μου Κισσάμου με το οποίο υποβλήθηκε για έλεγχο η 
αριθμ. 198/2015 απόφαση Δ.Σ περί "Κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στη δημοτική κοινότητα Κισσάμου".

18) Το με αριθμ. 2199/17-11-2015 έγγραφο της Δ/νσης 
Διοίκησης - Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Χανίων 
με θέμα "Έλεγχος αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων 
που αφορούν λήψη μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσε-
ων" σύμφωνα με το οποίο μας διαβιβάστηκε η με αριθμ. 
198/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κισσά-
μου με θετική έκβαση του έλεγχου περί νομότυπου.
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19) Το με αριθμ. 2568/10-12-2015 έγγραφο προς τον 
Δήμο Κισσάμου με το οποίο ζητείται η προσκόμιση συ-
μπληρωματικών δικαιολογητικών.

20) Το με αριθμ. 1256/10-05-2016 έγγραφο του Δήμου 
Κισσάμου με το οποίο προσκομίστηκαν τα συμπληρω-
ματικά δικαιολογητικά.

21) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη η οποία θα καλυφτεί από τον προϋ-
πολογισμό του Δήμου Κισσάμου (ΚΑΕ 30-7135.003), 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που κα-
θορίστηκαν με την με αριθμ. 198/2015 απόφαση του 
Δημοτικού συμβουλίου Κισσάμου στη Δημοτική Κοινό-
τητα Κισσάμου και συγκεκριμένα εγκρίνουμε:

Την απαγόρευση στάσης - στάθμευσης στο τμήμα της 
ανώνυμης οδού που βρίσκεται μεταξύ πλατείας επισκό-
που Ειρηναίου Γαλανάκη και Φαλδάμειου οικήματος Ι.Μ. 
Κισσάμου και Σελίνου, καθώς και στην οδό Μπαξεβάνη 
από το Φαλδάμειο οίκημα έως την είσοδο της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας, τοποθετώντας την ανάλογη κατακό-
ρυφη σήμανση (πινακίδες Ρ40).

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίνονται με 
τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση 
κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 
χρήση κατάλληλων υλικών κ.λπ.) θα είναι σύμφωνες με 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές 
του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και 
τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

2. Η υλοποίηση των ρυθμίσεων θα γίνει με ευθύνη της 
αρμόδιας Δ/νσης του Δήμου Κισσάμου, ο οποίος υπο-
χρεούται καθ’ όλη την χρονική διάρκεια εφαρμογής των 
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να αξιολογεί την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων σε σχέση με το ευρύ-
τερο δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολουθώντας 
και συντηρώντας τα σχετικά έργα (π.χ. την σήμανση).

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν 
πρέπει να επηρεάζουν δυσμενώς τις ανάγκες των Ατό-
μων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

4. Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από 
την τοποθέτηση των εγκεκριμένων πινακίδων σήμανσης 
ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.

5. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες 
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για 
την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων.

6. Οι Αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα από-
φαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή 
εκτέλεσή της όσον αφορά θέματα αρμοδιότητάς τους.

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
Ν.2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Οικονομίας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μέσα σε αποκλει-
στική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Επίσης κατά της 
παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στα 
Διοικητικά Δικαστήρια και ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 26 Μαΐου 2016

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 678  (7)
Προσθήκη σχολών και τμημάτων σπουδών στο 

ωδείο με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ, ΠΑΡΑΡ-

ΤΗΜΑ ΑΙΓΑΛΕΩ».

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 75 «Αρμοδιότητες (Δήμων και Κοινοτή-

των) και συγκεκριμένα την παρ. Ι στ περίπτωση 28, του 
Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α, Κώδικας Δ. και Κ.), όπως προ-
στέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87Α, ... Πρόγραμμα Καλλικράτης).

2. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α, ... Πρό-
γραμμα Καλλικράτης), περί αρμοδιοτήτων του Δημάρ-
χου και συγκεκριμένα την περίπτωση 1ζ.

3. Τις διατάξεις του Β.δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966), όπως 
έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.

4. Τις διατάξεις του Ν. 299/1976 (ΦΕΚ 90Α), «Περί ρυθ-
μίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουρ-
γίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων».

5. Το άρθρο 10 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302Α), περί 
«Ρύθμισης θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας κ.ά. 
διατάξεις».

6. Την υπ' αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 κοινή 
υπουργική απόφαση, περί «Καθορισμού παραβόλου 
για ίδρυση Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαί-
δευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» 
(ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994).

7. Το από 11.11.1957 Β.δ. (ΦΕΚ 229Α), «Περί κυρώσεως 
του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσ/νίκης».

8. Τις υπουργικές αποφάσεις:
• ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33990/31.8.1987 (ΦΕΚ 500Β'), περί προ-

ϋποθέσεων λειτουργίας τμήματος κρουστών,
• ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33991/31.8.1987 (ΦΕΚ 500Β'), περί 

προϋποθέσεων λειτουργίας τμήματος κλαβικύμβαλου 
(τσέμπαλο),

• ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85303/31.8.2007 (ΦΕΚ 1913Β'), 
περί προϋποθέσεων λειτουργίας Σχολής Σαξοφώνου,

• ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85301/31.8.2007 (ΦΕΚ 1913Β'), 
περί προϋποθέσεων λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Χο-
ρωδίας, και

• ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/22328/10.3.2009 (ΦΕΚ 530Β'), 
περί προϋποθέσεων λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης 
Ορχήστρας.

9. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ του Δήμου (ΦΕΚ 2446/Β/ 
15.09.2014).
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10. Την υπ' αριθμ. 62/6777/6-4-1979 απόφαση Υπουρ-
γού Πολιτισμού και Επιστημών (ΦΕΚ 400/Β΄/19-4-1979), 
«Περί χορηγήσεως άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας πα-
ραρτήματος του Εθνικού Ωδείου στο Αιγάλεω».

11. Την υπ' αριθμ. 9127/23-03-2016 αίτηση της Μαρί-
νας Καλατζή του Ευστρατίου, διαχειρίστριας του παραρ-
τήματος του Εθνικού Ωδείου στο Αιγάλεω, για προσθήκη 
σχολών και τμημάτων σπουδών στο ωδείο της.

12. Τα συνημμένα στην αίτησή της σχετικά παραστα-
τικά και δικαιολογητικά, αποφασίζουμε:

Την προσθήκη στο Ωδείο με την Επωνυμία «Εθνικό 
Ωδείο, Παράρτημα Αιγάλεω», με διαχειρίστρια την Μα-
ρίνα Καλατζή του Ευστρατίου με Α.Φ.Μ. 023541427, που 
βρίσκεται στην οδό Μαυροκορδάτου 4 στο Αιγάλεω, των 
παρακάτω σχολών και τμημάτων:

Ι. Σχολών:
1. Σχολή Σαξοφώνου
2. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας
3. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας, και 
ΙΙ. Τμημάτων (ανά σχολή):
Α. Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών Μαθημάτων και Συν-

θέσεως:
1. Τμήμα Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων
2. Τμήμα Φυγής
Β. Σχολή ενόργανου μουσικής:
3. Τμήμα Κλαβικύμβαλου (Τσέμπαλου)
4. Τμήμα Πνευστών και
5. Τμήμα Κρουστών οργάνων και
Γ. Σχολή Μονωδίας:
6. με Τμήμα Μελοδραματικής.
Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 9 Μαΐου 2016

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ

I

    Αριθμ. απόφ. 229 (8)
Αυτοδίκαιη κατάταξη υπαλλήλου στην ειδικότη-

τα ΤΕ Μουσικών. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι-
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμ-
μα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ-
λήλων».

3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του Ν. 4325/
11-5-2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015) που αναφέρει: "Η 
παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 3475/2006 (Α' 146), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 εδάφιο γ' 
του Ν. 3687/2008 (Α' 71) εφαρμόζεται και στους μου-
σικούς των Ο.Τ.Α. α' βαθμού και στα νομικά πρόσωπα 
αυτών. Προσόντα διορισμού του κλάδου Μουσικών TE, 
στον οποίο κατατάσσονται αυτοδικαίως οι μουσικοί των 
Ο.Τ.Α. α' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, με 
πράξη του οικείου δημάρχου, είναι πτυχίο ή δίπλωμα 
μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου 
εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μου-
σικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 2158/1993
(Α' 109) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής 
και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημε-
δαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

4. Την με αρ. 27/31-07-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

5. Τον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου Συμβουλό-
πουλου Ανδρέα του Νικολάου με σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης 
ειδικότητας ΔΕ Μουσικών με βαθμό Ε', ο οποίος κατέχει 
πτυχίο Πιάνου από το "Εθνικό Ωδείο Αθηνών" παράρ-
τημα Ζωγράφου.

6. Τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας των δι-
καιολογητικών σύμφωνα με την παρ. 6, αρθ. 28 του 
Ν.4305/2014.

7. Τον O.E.Υ. του Δήμου, όπως τροποποιήθηκε
(ΦΕΚ 2637/Β/03-10-2014), αποφασίζουμε:

Την αυτοδίκαιη κατάταξη του υπαλλήλου Συμβου-
λόπουλου Ανδρέα του Νικολάου με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχό-
λησης στην ειδικότητα Τ.Ε Μουσικών με βαθμό Ε', ανα-
δρομικά από 11/05/2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του 
Ν. 4325/2015).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Βύρωνας, 23 Μαΐου 2016

  Ο Δήμαρχος

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

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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