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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός ποσοστού ανταπόδοσης για την λει−
τουργία και διαχείριση του πληροφοριακού συ−
στήματος δηλώσεων νόμου «Αντιμετώπιση της
Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο
και άλλες διατάξεις». ..................................................................
1
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18949/29−11−2011 απόφα−
σης (ΦΕΚ 172/Β΄/6−2−2012) περί ανάθεσης καθηκό−
ντων Ληξιάρχου σε υπαλλήλους του Δήμου Δο−
ξάτου Ν. Δράμας. ........................................................................... 2
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Δακοκτονίας
έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδί−
ας. ................................................................................................................ 3
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 247/13−05−2013 απόφα−
σης Δημάρχου που αφορά προσθήκη τμημάτων
και σχολών στο ωδείο Βορείου Ελλάδος − παράρ−
τημα Ευόσμου. .................................................................................. 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3827
(1)
Καθορισμός ποσοστού ανταπόδοσης για την λειτουργία
και διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος δη−
λώσεων νόμου «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμη−
σης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).
3. Τα άρθρα 1, παρ. 2 και 6 του Π.Δ/τος 189/2009 «Καθο−
ρισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργεί−
ων» (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 24/2010 «Ανακαθορισμός των
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του
Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56).

4. Το άρθρο 6 του Ν. 3818/2010 «Προστασία δασών
και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση
Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 17).
5. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
6. Την υπ’ αριθμ. 46/09.07.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ Β΄ 2101),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ331/11−7−2013
(ΦΕΚ Β΄ 1717) όμοια απόφαση.
7. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2105) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκού−
ρα».
8. To άρθρο 1 του Ν. 4178/2013.
9. To άρθρο 3 του Ν. 4178/2013.
11. Την παρ. 1 του άρθρου 10 του νόμου 4178/2013 «Αντι−
μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174).
12. Την παρ. 8 του άρθρου 10 καθώς και την παρ. 10,
του άρθρου 11 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της
Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ 174).
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Διαχειριστή
του Πληροφοριακού Συστήματος
Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ως δια−
χειριστής του πληροφοριακού συστήματος για την δι−
εκπεραίωση των δηλώσεων υπαγωγής στο Ν. 4178/2013
(Α΄174) παρέχει υπηρεσίες προς το ΥΠΕΚΑ, τους Μηχα−
νικούς και τους Πολίτες. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμ−
βάνονται η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος,
η παροχή δικτύων και υποστηρικτικών υπηρεσιών, η
υποστήριξη των Μηχανικών στην λειτουργία του συστή−
ματος, η παροχή αντιγράφων των διοικητικών πράξεων
προς τους πολίτες, η υποστήριξη της Είσπραξης των
Παραβόλων και του Ειδικού Προστίμου, η υποστήριξη
των Υπηρεσιών Δόμησης στην χρήση του συστήματος
και η παροχή επιστημονικής υποστήριξης στο ΥΠΕΚΑ
σε θέματα Αντιμετώπισης της Αυθαίρετης Δόμησης".
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2
Καθορισμός Ποσοστού Ανταπόδοσης

Το ύψος του ποσοστού ανταπόδοσης για την ηλε−
κτρονική έκδοση πράξεων υπαγωγής και βεβαιώσεων
για δηλώσεις αυθαίρετων σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ορίζεται ως εξής:
Για παράβολο από 0 − 500 € το ποσοστό ανταπόδοσης
ορίζεται σε 15€.
Για παράβολο 1.000 € το ποσοστό ανταπόδοσης ορί−
ζεται σε 25€.
Για παράβολο 2.000 € το ποσοστό ανταπόδοσης ορί−
ζεται σε 40€.
Για παράβολο 4.000 € το ποσοστό ανταπόδοσης ορί−
ζεται σε 60€.
Για παράβολο 8.000 € το ποσοστό ανταπόδοσης ορί−
ζεται σε 80€.
Για παράβολο 10.000 € το ποσοστό ανταπόδοσης
ορίζεται σε 100€.
Η πληρωμή του ποσοστού ανταπόδοσης αποτελεί
προϋπόθεση για την έκδοση των διοικητικών εγγρά−
φων από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ και την
αποδοχή και ολοκλήρωση των διαδικασιών υποβολής
δηλώσεων και βεβαιώσεων.
Σε κάθε περίπτωση δεν καταβάλλεται ποσοστό αντα−
πόδοσης για την έκδοση βεβαιώσεων που προσαρτώ−
νται σε δικαιοπραξίες.
Άρθρο 3
Διαδικασία και Τρόπος Είσπραξης
Για την είσπραξη του ποσοστού ανταπόδοσης υπέρ
του Τ.Ε.Ε. παρέχονται τουλάχιστον οι αντίστοιχοι τρόποι
καταβολής με αυτούς που ισχύουν για την πληρωμή
του παραβόλου και του ειδικού προστίμου κατά τις
κείμενες διατάξεις. Το ποσό κατατίθεται σε τραπεζι−
κό λογαριασμό του ΤΕΕ. Με απόφαση της Διοικούσας
επιτροπής του Τ.Ε.Ε. και προς διευκόλυνση των μηχανι−
κών και των πολιτών δύναται να καθορίζονται επιπλέον
τρόποι πληρωμής.
Άρθρο 4
Περιοδική Απολογιστική Αναφορά
Το ΤΕΕ υποχρεούται να παρέχει στο Υπουργείο Οι−
κονομικών και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος − Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής εξαμηνιαία απολογιστικά
στοιχεία των εισπράξεων του ποσοστού ανταπόδοσης.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2013
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Αριθμ. 11747
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18949/29−11−2011 απόφα−
σης (ΦΕΚ 172/Β΄/6−2−2012) περί ανάθεσης καθηκό−
ντων Ληξιάρχου σε υπαλλήλους του Δήμου Δοξά−
του Ν. Δράμας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/2010 «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
− Θράκης» (ΦΕΚ 235 Α΄/27−12−2010), σύμφωνα με τις οποί−
ες μέχρι την έναρξη της λειτουργίας της Αυτοτελούς
Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. η εποπτεία του Κράτους
επί των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του Ν. 3852/2010, ασκείται
από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού
− Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας Θράκης.
3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 2 του
Ν. 344/76 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 9 του
Ν. 2307/95.
4. Την υπ’ αριθμ. Φ. 127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ Β΄
1984) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Την υπ’ αριθμ. Φ.127080/57510/31−12−2010 (Εγκύκλιο
65) Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α΄/30−05−1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχω−
ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
7. Την υπ’ αριθμ. 18949/29−11−2011 απόφασή μας (ΦΕΚ
172/Β΄/6−2−2012) περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου
σε υπαλλήλους του Δήμου Δοξάτου του Νομού Δράμας.
8. Την υπ’ αριθμ. 21527/12/31−1−2013 απόφασή μας
(ΦΕΚ 655/Β΄/21−3−2013) περί τροποποίησης της αριθμ.
18949/29−11−2011 όμοιας.
9. Το υπ’ αριθμ. 13970/1−8−2013 έγγραφο του Δημάρχου
Δοξάτου, με το οποίο αναθέτει τα καθήκοντα ληξιάρχου
για την Δημοτική Ενότητα Δοξάτου με έδρα τα Κύρια
στην υπάλληλο του Δήμου Δοξάτου με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Αποστολίδου Μαρία
του Ιωάννη, κλάδου TE Διοικητικού − Λογιστικού, λόγω
επικείμενης συνταξιοδότησης του οριζόμενου με την
ως άνω απόφαση (21527/12/31−1−2013) υπαλλήλου, καθώς
και λόγω αδυναμίας να εκτελέσει ο ίδιος τα καθήκοντα
του Ληξιάρχου.
10. Την υπ’ αριθμ. οικ. 53844/10−7−2013 (ΦΕΚ 2017/Β΄/
16−8−2013 − ΑΔΑ: ΒΛΩ30Ρ1Υ−Ν4Ν) απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης σχετικά με την ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων
σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας − Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπο−
γραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού
Γραμματέα» στους προϊστάμενους των οργανικών μο−
νάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 18949/29−11−2011 απόφασή
μας (ΦΕΚ 172/Β΄/6−2−2012) ως προς την παρ. (α΄) αυτής και
αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου στην Δημοτική Ενότη−
τα Δοξάτου του Δήμου του Δήμου Δοξάτου με έδρα τα
Κύρια, στην υπάλληλο του Δήμου Δοξάτου με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Αποστολίδου
Μαρία του Ιωάννη, κλάδου TE Διοικητικού − Λογιστικού
σε αντικατάσταση του Πολύβιου Χαραλαμπίδη.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 18949/29−11−2011 από−
φαση μας (ΦΕΚ 172/Β΄/6−2−2012) απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Δράμα, 19 Αυγούστου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 4697
(3)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Δακοκτονίας
έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1 Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224 Α΄) «Οργανισμός της Πε−
ριφέρειας Πελοποννήσου» .
3. Τις ανάγκες του προγράμματος δακοκτονίας έτους
2013.
4. Την υπ’ αριθμ. 123877/2005 (ΦΕΚ 775 Β΄) απόφα−
ση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών−Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία ορίζεται οτι η
διάρκεια των εργασιών Δακοκτονίας ορίζεται από 1ης
Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
5. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) σύμφωνα
με το οποίο ο αριθμός ωρών υπερωριακής εργασίας
νυκτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών με αμοι−
βή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαέξι (16) ώρες ανά
υπάλληλο μηνιαίως.
6. Το άρθρο 10 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄) σύμφωνα
με το οποίο οι γεωπόνοι που ασχολούνται με το πρό−
γραμμα Δακοκτονίας υποχρεούνται να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους και πέραν του κανονικού ωραρίου, ή τις
Κυριακές και ημέρες αργίας, εφόσον τούτο επιβάλλεται
από υπηρεσιακές ανάγκες.
7. Την υπ’ αριθμ. 791/05−2−2013 απόφαση Περιφερειάρ−
χη Πελοποννήσου για ορισμό προσωπικού Δακοκτονίας
έτους 2013.
8. Την εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 3.000,00 € στον
Ε.Φ. 295, ΚΑΕ 0512.0001 της Περ. Ενότητας Αρκαδίας.
9. Την υπ’ αριθμ. 937/12−2−2013 απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης.
10. Την υπ’ αριθμ. 34321/3821/06−8−2013 (ΦΕΚ 2127 B΄)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
περί καθορισμού ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση,
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας,
για τις ανάγκες ελέγχων δακοκτονίας, αποφασίζουμε:
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1. Κρίνουμε απαραίτητη και ορίζουμε την καθιέρωση
υπερωριακής εργασίας για το παρακάτω προσωπικό:
Για το Διευθυντή Δακοκτονίας και τους επόπτες Δα−
κοκτονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, υπε−
ρωριακή εργασία με αμοιβή ως ακολούθως:
α) Για το Διευθυντή δακοκτονίας και τον αναπληρωτή
του, μέχρι 64 ώρες για εργασία νυκτερινές, Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες.
β) Για τους Επόπτες δακοκτονίας και τους αναπλη−
ρωτές τους, μέχρι 64 ώρες για τον καθένα, για εργασία
νυκτερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄), ο αριθμός ωρών υπερωρια−
κής Εργασίας νυκτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών με αμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαέξι
(16) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.
2. Με απόφαση του Διευθυντή Δακοκτονίας Αρκαδίας,
θα καθορίζονται οι μήνες της ως άνω υπερωριακής
απασχόλησης με αμοιβή και ο αριθμός των ωρών κατά
μήνα για τον κάθε υπάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες
εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας.
3. Η νυκτερινή υπερωριακή εργασία με αμοιβή εκτε−
λείται από την 22η ώρα μέχρι και την 6η πρωινή ώρα. Η
ημερήσια υπερωριακή εργασία με αμοιβή που εκτελείται
τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες θα εκτελείται από 6ης
πρωινής έως 22ης ώρας. Υπεύθυνος για την παρακο−
λούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής προσφοράς
της προαναφερόμενης εργασίας είναι ο Διευθυντής
Δακοκτονίας Αρκαδίας.
4 Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώ−
σεις του προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2013 βάσει
κατανομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων που έχουν εγγραφεί στον κρατικό προϋπο−
λογισμό του έτους 2013 και αφορούν τους Αυτοτελείς
Κοινοτικούς Πόρους των Περιφερειών και συγκεκριμένα
από τον ΚΑΕ 0512.0001 του προϋπολογισμού της Περιφέ−
ρειας Πελοποννήσου (Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας).
5 Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τρείς χιλιάδες
(3.000,00€) Ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 3 Σεπτεμβρίου 2013
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
F
Aριθμ. απόφ. 598/23−08−2013
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 247/13−05−2013 απόφασης
Δημάρχου που αφορά προσθήκη τμημάτων και σχο−
λών στο ωδείο Βορείου Ελλάδος − παράρτημα Ευ−
όσμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ −
ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 75 παρ.Ι τομέας στ στοιχείο 28 Ν. 3463/06,
όπως προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 94 του
Ν. 3852/2010.
β. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
γ, την παρ.Ι του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010
δ. Τις διατάξεις του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε−
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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 εσωτερικού
κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α΄/1957).
ε. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α΄/1966).
στ. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/οικ. 38573/1216/31.03.2011 κοι−
νή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/29.04.2011 τ.Β΄).
ζ. Το άρθρο 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».
η. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για
στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β΄/2004).
θ. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 από−
φαση «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανώτερων
Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μου−
σικών Εκπαιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123/Β΄/23.2.1994).
ι. Την υπ’ αριθμ. 20413/27−3−2013 αίτηση του Ιωάννη
Μητσόπουλου Διευθύνοντος Συμβούλου Ωδείου Βορείου
Ελλάδος για την προσθήκη τμημάτων σπουδών.
ια. To υπ’ αριθμ. 128740/6888/1909/1406/19−7−2013 έγ−
γραφο του τμήματος Μουσικής Εκπαίδευσης της Διεύ−
θυνσης Μουσικής της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου
Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την απόφαση 247/13−5−2013 (ΦΕΚ 1373/
Β/6−6−2013), που αφορά προσθήκη στη Μουσική σχολή
με την Επωνυμία Ωδείου Βορείου Ελλάδος − Παράρτη−
μα Εύοσμου που βρίσκεται στην οδό Παύλου Μελά 25
στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης των παρακάτω σχολών και
τμημάτων σπουδών ως εξής:

1. Σχολή Ανωτέρων θεωρητικών Μαθημάτων και Συν−
θέσεως με
τμήματα:
α) Ωδικής
β) Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων
γ) Αρμονίας
δ) Αντίστιξης
ε) Φυγής
στ) Σύνθεσης
2. Σχολή Ενόργανης μουσικής με τμήματα:
α) Εγχόρδων
β) Πνευστών
γ) Κρουστών οργάνων
δ) Κλαβικύμβαλου (Τσέμπαλου)
3. Σχολή Μονωδίας με τμήματα Μονωδίας και Μελο−
δραματικής
4. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
5. Σχολή Σαξοφώνου
6. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας
7. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας
Β. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Εύοσμος, 23 Αυγούστου 2013
Ο Δήμαρχος
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ
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