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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 17759/Β.769 (1)
Κριτήρια προσδιορισμού του τρόπου υπολογισμού του 

ύψους και επιμερισμού της ετήσιας τακτικής εισφο−
ράς των Μελών του Συνεγγυητικού στο κεφάλαιο 
του Συνεγγυητικού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−

κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας −
Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γε−
νικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής 
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213 Α΄)

και του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄).

2. Το άρθρο 90 του «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Το άρθρο 71 του ν. 2533/1997, όπως αντικαταστά−
θηκε με το άρθρο 11 του ν. 3756/2009 «Σύστημα άυλων 
τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά 
θέματα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/53/2009).

4. Τα άρθα 1, 3 και 4 της υπ’ αριθμ. 1001939ΕΞ (ΦΕΚ 
77/29.1.2010) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχε−
τικά με τη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιο−
δότηση υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στο Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την υπ’ αριθμ. Ε.Κ. 301/ΤτΕ35/12.2.2010 κοινή εισή−
γηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

6. Τις υπ’ αριθμ. 2846/23.9.2009 και 708/19.3.2010 ει−
σηγήσεις του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης 
Επενδυτικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής νοούνται ως:
(α) «Μέλη»: (αα) οι Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επεν−

δυτικών Υπηρεσιών που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 9 του ν. 3606/2007, εκτός από τις ΑΕΠΕΥ 
της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3606/2007, (ββ) οι 
ΑΕΔΑΚ και τα Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν 
στο Συνεγγυητικό, (γγ) εφόσον συμμετέχουν στο Συ−
νεγγυητικό, οι ΕΠΕΥ, των οποίων η έδρα βρίσκεται σε 
τρίτο, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος και παρέχουν 
στην Ελλάδα καλυπτόμενες υπηρεσίες μέσω υποκα−
ταστήματος, και οι ΕΠΕΥ ή εταιρίες διαχείρισης, των 
οποίων η έδρα βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχουν στην Ελλάδα καλυ−
πτόμενες υπηρεσίες μέσω υποκαταστήματος.

(β) «Περιουσιακά στοιχεία πελατών»: τα στοιχεία που 
κατέχει το Μέλος ή στα οποία το Μέλος έχει εξουσία 
διάθεσης, για λογαριασμό επενδυτών − πελατών του 
στο πλαίσιο της παροχής των καλυπτόμενων επενδυ−
τικών υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 1 του 
ν. 2533/1997. Στα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνο−
νται χρηματικά διαθέσιμα (εκτός εάν καλύπτονται ήδη 
από το ΤΕΚΕ) και χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπερι−
λαμβανομένης και της κατοχής τίτλων που τηρούνται 
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σε λογιστική μορφή. Η κατοχή κατά τα αναφερόμενα 
παραπάνω, μπορεί να γίνεται είτε στο όνομα επενδυτή 
είτε στο όνομα του Μέλους για λογαριασμό επενδυτή. 
Η κατοχή μπορεί, επίσης, να γίνεται είτε από το ίδιο το 
Μέλος που ενεργεί ως θεματοφύλακας, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 3606/2007, είτε από άλλο 
πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ που ενεργεί ως υποθεματο−
φύλακας, σύμφωνα με τις εντολές του Μέλους.

(γ) «Ημερομηνία αναφοράς»: η τελευταία εργάσιμη 
ημέρα κάθε ημερολογιακού μηνός του αμέσως προη−
γούμενου του τρέχοντος έτους.

(δ) «Αξία περιουσιακών στοιχείων πελατών»: ο μέσος 
όρος της τρέχουσας αξίας του συνόλου των περιου−
σιακών στοιχείων πελατών, τα οποία κατείχε ή στα 
οποία είχε εξουσία διάθεσης το Μέλος του Συνεγγυη−
τικού κατά τις ημερομηνίες αναφοράς. Προκειμένου για 
παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 του
ν. 3606/2007, ως αξία λογίζεται η αξία των συμβολαίων 
και των δικαιωμάτων κατά τις ημερομηνίες αναφοράς. 
Για την αξία περιουσιακών στοιχείων πελάτη που υπερ−
βαίνει τις 30.000 ευρώ, ως αξία λαμβάνεται το ποσό 
των 30.000 ευρώ.

(ε) «Πελάτης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο 
οποίο Μέλος παρέχει καλυπτόμενες επενδυτικές υπη−
ρεσίες και δεν υπάγεται στα εξαιρούμενα πρόσωπα που 
προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 6 ν. 2533/1997.

(στ) «Πελάτες του Μέλους»: ο μέσος όρος του αριθμού 
των πελατών, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων κα−
τείχε ή στα οποία είχε εξουσία διάθεσης το Μέλος του 
Συνεγγυητικού, κατά τις ημερομηνίες αναφοράς.

Άρθρο 2
Ετήσια τακτική εισφορά

1. H ετήσια τακτική εισφορά, την οποία καταβάλλει 
κάθε Μέλος του Συνεγγυητικού στο κεφάλαιο του Συ−
νεγγυητικού, ορίζεται με βάση τους ακόλουθους συντε−
λεστές κατά κλιμάκιο αξίας των περιουσιακών στοιχείων 
πελατών κάθε Μέλους κατά την παροχή καλυπτόμενων 
υπηρεσιών.

Κλιμάκιο αξίας περιουσιακών 
στοιχείων πελατών

Συντελεστής 
τακτικής εισφοράς

(α) Μέχρι 30.000.000 ευρώ 2,75% (με την επι−
φύλαξη της παρ. 2)

(β) Από 30.000.001 μέχρι 
250.000.000 ευρώ 2,75%

(γ) Πλέον των 250.000.000 ευρώ 1,00%

(α) για αξία περιουσιακών στοιχείων μέχρι 30.000.000 
ευρώ, η τακτική εισφορά ανέρχεται στο 2,75%,

(β) για αξία περιουσιακών στοιχείων από 30.000.001 
ευρώ έως 250.000.000 ευρώ η τακτική εισφορά ανέρ−
χεται στο 2,75%.

(γ) για αξία περιουσιακών στοιχείων από 250.000.001 
ευρώ και άνω η τακτική εισφορά ανέρχεται στο 1,00.%.

2. Κατ’ εξαίρεση της περιπτώσεως (α) της παραγράφου 
1, ο συντελεστής του κλιμακίου περιορίζεται στο 1,00% 
για κινητές αξίες τις οποίες κατέχουν τα Μέλη του Συ−
νεγγυητικού για λογαριασμό πελατών τους οι οποίες 
είναι καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων σε 
λογαριασμούς τελικού επενδυτή, καθώς και για χρηματο−
πιστωτικά μέσα που παρακολουθούνται σε λογαριασμούς 
τελικού επενδυτή από το διαχειριστή του συστήματος 
εκκαθάρισης εφόσον τα Μέλη έχουν αναθέσει στο δι−
αχειριστή του ΣΑΤ ή στο διαχειριστή του συστήματος 

εκκαθάρισης, διακανονισμού, ή κεντρικού αντισυμβαλλο−
μένου, κατά περίπτωση, να ενημερώνει τους επενδυτές 
− πελάτες τους, άμεσα και αποδεδειγμένα το αργότερο 
εντός της επόμενης ημέρας από την εκκαθάριση της 
συναλλαγής, απευθείας και ανεξάρτητα από τις υποχρε−
ώσεις του ίδιου του Μέλους προς τους πελάτες του, για 
τις μεταβολές που επέρχονται στο λογαριασμό τους.

3. Η τακτική εισφορά δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
των 100.000 ευρώ.

Άρθρο 3
Υπολογισμός τακτικής εισφοράς

1. Η ετήσια τακτική εισφορά κάθε Μέλους υπολογίζε−
ται κάθε χρόνο, εντός του μηνός Μαρτίου, με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού, βάσει 
της αξίας των περιουσιακών στοιχείων πελατών που 
κατέχει το Μέλος κατά το αμέσως προηγούμενο έτος 
στις ημερομηνίες αναφοράς.

2. Όταν η αξία του συνόλου της αρχικής και της τα−
κτικής εισφοράς που πρόκειται να καταβάλουν τα Μέλη 
υπερβαίνει τα 120 εκατομμύρια ευρώ, η τακτική εισφορά 
των Μελών μειώνεται αναλογικά έτσι ώστε, το σύνολο 
της αρχικής και τακτικής εισφοράς να ισούται με 120 
εκατομμύρια ευρώ.

3. Όταν η αξία του συνόλου της αρχικής και της τα−
κτικής εισφοράς που πρόκειται να καταβάλουν τα Μέλη 
υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ, το Συνεγγυητικό 
ενημερώνει, δύο εβδομάδες πριν προβεί στον οριστικό 
υπολογισμό της ετήσιας τακτικής εισφοράς, την Τρά−
πεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
οι οποίες μπορούν να εισηγηθούν στον Υπουργό Οι−
κονομικών την αναπροσαρμογή των κλιμακίων της πα−
ραγράφου 1.

4. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού δι−
απιστώσει ότι το σύνολο της αρχικής και της τακτικής 
εισφοράς των Μελών του Συνεγγυητικού βρίσκεται σε 
εύλογη σχέση με το σύνολο των εκτιμώμενων συνο−
λικών υποχρεώσεων από καλυπτόμενες επενδυτικές 
υπηρεσίες δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή του, να 
ζητήσει από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επι−
τροπή Κεφαλαιαγοράς να εισηγηθούν στον Υπουργό 
Οικονομικών την αναπροσαρμογή του ύψους και του 
τρόπου υπολογισμού της τακτικής εισφοράς του πα−
ρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Συμπλήρωση και Επιστροφή Τακτικής Εισφοράς

1. Σε περίπτωση που το ύψος της τακτικής εισφοράς 
που οφείλει να καταβάλει για το τρέχον έτος το Μέ−
λος, υπερβαίνει το ύψος της τακτικής εισφοράς που 
βρίσκεται καταβεβλημένη στο Συνεγγυητικό, το Μέλος 
οφείλει να καταβάλει τη διαφορά, με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 5 του άρθρου 71 του ν. 2533/1997, με 
τη διαδικασία καταβολής που καθορίζει το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συνεγγυητικού με απόφασή του.

2. Σε περίπτωση που το ύψος της τακτικής εισφοράς 
που οφείλει να καταβάλει για το τρέχον έτος το Μέ−
λος υπολείπεται τουλάχιστον κατά 10% του ύψους της 
τακτικής εισφοράς που βρίσκεται καταβεβλημένη στο 
Συνεγγυητικό, το Συνεγγυητικό, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 6 του άρθρου 71 του ν. 2533/1997, επιστρέ−
φει το υπερβάλλον ποσό, με τη διαδικασία επιστροφής 
που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυη−
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τικού με απόφασή του. Το Συνεγγυητικό δεν προβαίνει 
σε επιστροφή εισφορών σε Μέλη σε μετρητά εάν αυτό 
θα είχε ως αποτέλεσμα το ποσοστό του κεφαλαίου που 
είναι κατατεθειμένο στο Συνεγγυητικό σε μετρητά να 
μειωθεί κάτω από το 1/3 του συνόλου.

Άρθρο 5
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Σε περίπτωση που κατά την πρώτη εφαρμογή της 
παρούσας, το ύψος της τακτικής εισφοράς που οφείλει 
να καταβάλει το Μέλος υπερβαίνει το ποσό των 200.000 
ευρώ, το Μέλος θα καταβάλει τα 2/3 του οφειλομένου πο−
σού, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 71
του ν. 2533/1997.

2. Μέχρι ένα μήνα πριν τον υπολογισμό από το Διοικη−
τικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού της ετήσιας τακτικής 
εισφοράς των Μελών για το έτος 2011, η Τράπεζα της 
Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν και 
γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού, 
θα επανεξετάσουν τις παραμέτρους και τα κριτήρια 
προσδιορισμού του τρόπου υπολογισμού και επιμερι−
σμού της ετήσιας τακτικής εισφοράς και θα εισηγηθούν 
σχετικά τυχόν βελτιώσεις στον Υπουργό Οικονομικών 
για τυχόν αναθεώρησή της.

Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις

1. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Απριλίου 2010

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

Η. ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ
F

    Αριθμ. 28956/865 (2)
Μεταστέγαση Δημοτικού Ωδείου Μεσολογγίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tο Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων 

Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α/ 
7.10.2009).

β. Tου 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).

γ. Tου άρθρου 1 του Β.Δ/τος 185/1969 (ΦΕΚ 52/Α/1969), 
του άρθρου 37 του Β.Δ/τος 40/1972 (ΦΕΚ 13/Α/1972) 
και του άρθρου 30 του Π.Δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/2003).

δ. Tου Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α/2005).

ε. Tου Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του άρθρου 10 του 

Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοι−
μασίας και άλλες διατάξεις».

στ. την αριθ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 Υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέ−
γαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004).

2. Την Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 
89348/19.9.2008 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προ−
ϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Πολιτισμού» (ΦΕΚ 2032/Β/2.10.2008).

3. Την αριθμ. 72623/2623/23.12.2002 απόφαση του ΥΠΠΟ,
με την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουρ−
γίας του Δημοτικού Ωδείου Μεσολογγίου (ΦΕΚ 10/
Β/13.1.2003).

4. Το αρ. 49/22.3.2010 έγγραφο από το ανωτέρω Ωδείο, 
με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

5. Το σχετικό πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής Ελέγ−
χου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μου−
σικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που αναφέρεται στο 
κτίριο επί της οδού Ρατζηκώστα, αρ. 12, στο Ο.Τ. 153, 
στο Μεσολόγγι, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε άδεια μεταστέγασης του Δημοτικού 
Ωδείου Μεσολογγίου, από την οδό Σπύρου Μουστακλή 
14, στο ισόγειο και τον 1° όροφο του κτιρίου που βρί−
σκεται στην οδό Ρατζηκώστα, αρ. 12, στο Ο.Τ. 153, στη 
συνοικία Αγίου Σπυρίδωνα, στο Μεσολόγγι.

2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην  Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Απριλίου 2010

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μουσικής

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ
F

    Αριθμ. 24478/681 (3)
Μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης

και λειτουργίας του Παγκρήτιου Ωδείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tο Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων 

Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α/ 
7.10.2009)

β. Tου 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).

γ. Tου άρθρου 1 του Β.Δ/τος 185/1969 (ΦΕΚ 52/Α/1969), 
του άρθρου 37 του Β.Δ/τος 40/1972 (ΦΕΚ 13/Α/1972) 
και του άρθρου 30 του Π.Δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/2003).

δ. Tου Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α/2005).

ε. Tου Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του άρθρου 10 του 
Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοι−
μασίας και άλλες διατάξεις».
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στ. Tην αριθ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19−10−2004 Υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέ−
γαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004).

2. Την Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 
89348/19.9.2008 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προ−
ϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Πολιτισμού» (ΦΕΚ 2032/Β/2.10.2008).

3. Την αριθμ. 27507/31.5.2000 απόφαση του ΥΠΠΟ, με 
την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
του Παγκρήτιου Ωδείου (ΦΕΚ 750/Β/16.6.2000).

4. Την αρ. 310/9.3.2010 αίτηση της ιδιοκτήτριας του 
ανωτέρω Ωδείου, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας του Παγκρήτιου Ωδείου από τη Μαρίνα−Μα−
ρία Μπιλμέζη στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία 
«Μαρίνα Μαρία Μπιλμέζη και ΣΙΑ Ο.Ε.».

2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Απριλίου 2010

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μουσικής

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ
F

    Αριθμ. 31073/984 (4)
Μεταστέγαση Μουσικής Σχολής

Γιάννας Ακριβοπούλου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων 

Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α/ 
7.10.2009).

β. Του 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).

γ. Του άρθρου 1 του Β.Δ/τος 185/1969 (ΦΕΚ 52/Α/1969), 
του άρθρου 37 του Β.Δ/τος 40/1972 (ΦΕΚ 13/Α/1972) 
και του άρθρου 30 του Π.Δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/2003).

δ. Του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α/2005).

ε. Του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του άρθρου 10 του 
Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοι−
μασίας και άλλες διατάξεις».

στ. Την αριθ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19−10−2004 Υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέ−
γαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004).

2. Την Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 
89348/19.9.2008 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προ−
ϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Πολιτισμού» (ΦΕΚ 2032/Β/2.10.2008).

3. Την αριθμ. 60422/23.2.1995 απόφαση του ΥΠΠΟ, με 
την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργί−
ας της Μουσικής Σχολής Γιάννας Ακριβοπούλου (ΦΕΚ 
162/Β/9.3.1995).

4. Την από 2.1.2010 αίτηση της Γιάννας Ακριβοπούλου, 
με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

5. Το σχετικό πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής 
Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που αναφέρεται 
στο κτίριο επί της οδού Κ. Αλαβάνου αρ. 8, στην Τήνο, 
αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε στην Ιωάννα Ακριβοπούλου άδεια μετα−
στέγασης της Μουσικής Σχολής Γιάννας Ακριβοπούλου, 
από την οδό Αγγάλης, στον α΄ όροφο του κτιρίου που 
βρίσκεται στην οδό Κ. Αλαβάνου, αρ. 8, στην Τήνο, στο 
νομό Κυκλάδων.

2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Απριλίου 2010

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μουσικής

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ
F

    (5)
Σύσταση θέσης στο Δήμο Τριγώνου.

  Με την αριθ. 103/1087/17−2−2010 απόφαση του Δημάρ−
χου Τριγώνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 163 του Ν. 3584/07, προσλαμβάνεται ο Ρορό−
πουλος Χρήστος του Βασιλείου, ως ειδικός συνεργάτης 
του Δήμου Τριγώνου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου και σε θέση που συστήνεται 
αυτοδίκαια με την παρούσα απόφαση με ειδικότερα 
καθήκοντα:

• Προγράμματα χρηματοδότησης Εθνικά ή Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης για την εκτέλεση έργων.

• Παρέχει υπηρεσίες μέσα στον κύκλο των γνώσεων 
του σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα, παροχή επι−
στημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας στις δραστηριότη−
τες του Δήμου στον τομέα των τεχνικών έργων.

• Υπεύθυνος στο γραφείου του Αντιδημάρχου έργων 
για την παρακολούθηση και εκτέλεση των έργων.

• Συνεργασία με την Δημαρχιακή Επιτροπή για την προ−
ώθηση και εκτέλεση των έργων της αρμοδιότητάς της.

• Την τήρηση αρχείου μελετών και έργων.
Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον 

προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται 
η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση 
του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών.

Ο ειδικός συνεργάτης διέπεται αποκλειστικά από τις 
διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07.

(Εξασφάλιση πίστωσης αριθ. απόφασης 244/09 Δ.Σ 
και γραμμένη στους Κ.Α 6031 και Κ.Α 6053).

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
1274/8.4.2010).

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής κ.α.α.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ
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    Αριθμ. 10/οικ. 12657 (6)
Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή πράξεων και 

εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» σε υπηρεσια−
κούς παράγοντες της Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαι−
ωμάτων».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 30/96 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Κώδικας 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 «Περί Κώδικα Διοικη−
τικής Διαδικασίας».

3. Τις διατάξεις του Ν. 1892/90 καθώς και των αριθ. 
εγκ. 24/16670/30−4−2008 και ΔΟΑ/οικ.26601/10−10−2007 
εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Τον Οργανισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύθηκε στις 11−5−95 (ΦΕΚ 392/
τ.Β΄), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα.

5. Την αριθ. Γ.Ν. 257/01−02−2010 απόφαση Νομάρχη περί 
ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων.

6. Την αριθ. 10/οικ. 7269/05−03−2010 απόφαση Νομάρχη, 
περί παροχής εξουσιοδότησης για υπογραφή πράξε−
ων και εγγράφων «Με Εντολή Νομάρχη», στον αρμόδιο 
Εντεταλμένο Σύμβουλο Διονύσιο Ψωμιάδη του Χαρα−
λάμπους και

7. Την ανάγκη αντικατάστασης της αριθ. 10/οικ. 26908/ 
01−09−2008 απόφασής μας, περί παροχής εξουσιοδότη−
σης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με Εντολή Νο−
μάρχη», σε υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης 
Πολιτικών Δικαιωμάτων, για την εύρυθμη λειτουργία 
της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την αριθ. 10/οικ.26908/01−09−2008 από−
φασή μας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
πράξεων και εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» σε 
υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Πολιτικών 
Δικαιωμάτων και καθορίζουμε αυτή όπως παρακάτω:

Α. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
− Την χορήγηση κανονικών αδειών, γονικών αδειών, 

απουσίας εξόδου κτλ. στους υπαλλήλους της Δ/νσης.
− Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των Προϊστα−

μένων Τμημάτων και των υπαλλήλων της Δ/νσης.
− Τις αποφάσεις αλλαγής επωνύμου.
− Τη διαγραφή αλλοδαπών από τα Μητρώα Αρένων.
− Την αλλαγή ονόματος και επωνύμου Ελλήνων του 

εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών που αποκτούν την 
Ελληνική Ιθαγένεια και Παλιννοστούντων ομογενών που 
έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, με σκοπό τον εξελληνι−
σμό τους.

− Τις πράξεις και έγγραφα εφαρμογής των διατάξεων 
της Εκλογικής Νομοθεσίας, πλην αυτών που αφορούν 
στον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και των σχε−
τικών με την προκήρυξη και διενέργεια των εκλογών.

− Την ανάκληση απόφασης εκμετάλλευσης άδειας λια−
νικής πώλησης καπνοβιομηχανιών προϊόντων και ειδών 
μονοπωλίου.

− Την ανάκληση απόφασης άδειας εκμετάλλευσης 
περιπτέρων και κυλικείων.

− Τη χορήγηση βεβαίωσης σε Έλληνα υπήκοο που 
θέλει να συστήσει μία συγκεκριμένη μη μισθωτή επαγ−
γελματική, εμπορική, οικονομική ή άλλη δραστηριότητα 
σε άλλο κράτος − μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

για την κατοχή εμπορικών ή επαγγελματικών γνώσεων ή 
για την πραγματική άσκηση της δραστηριότητας αυτής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 29/92.

− Τις κοινοποιήσεις εγκυκλίων αρμοδιότητας της
Δ/νσης.

− Τις προπαρασκευαστικές ενέργειες και απαντήσεις 
επί αναφορών και καταγγελιών.

− Τις ενέργειες σε εμπιστευτικά έγγραφα, για τη συ−
μπλήρωση και ολοκλήρωση των σχετικών φακέλων.

− Τις αποφάσεις και έγγραφα σχετικά με θέματα Ιθα−
γένειας.

− Τον ορισμό υπαλλήλου και τα διαβιβαστικά έγγραφα 
της σχετικής αλληλογραφίας για τη διενέργεια Ένορκης 
Δ/κής Εξέτασης για τη χορήγηση σύνταξης σε αναπή−
ρους και θύματα Εθν. Αντίστασης, Εμφυλίου Πολέμου, 
Δημοκρατικού Στρατού κ.τ.λ.

− Τη χορήγηση Πιστοποιητικών και αντιγράφων αυτών 
σε Αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης.

− Την ακύρωση διαβατηρίων.
− Τις ενέργειες σχετικά με την εκκαθάριση Αρχείου.
− Τις εισηγήσεις προς την αντίστοιχη Νομαρχιακή 

Επιτροπή.
− Τις αποφάσεις τοποθέτησης Υπαλλήλων αρμοδίων 

για την χορήγηση της επισημείωσης της Χάγης και την 
τήρηση του Βιβλίου Πρωτοκόλλου αυτής.

− Την απόφαση πρόσληψης επωνύμου πατέρα.
− Τη διαβίβαση εγγράφων προς τα αρμόδια Ελληνικά 

Προξενεία για την μετάκληση αλλοδαπών για εποχιακή 
εργασία, και θεμάτων σχετικά με την ιθαγένεια τους.

− Τη χορήγηση αδείας εργασίας σε αλλοδαπούς (αι−
τούντες πολιτικό άσυλο, πολιτικούς πρόσφυγες, προσω−
ρινά διαμένοντες για λόγους ανθρωπιστικούς, ομογενείς 
Τουρκίας, Αμερικής κ.λ.π.) και διεκπεραίωση εκκρεμο−
τήτων αδειών εργασίας αλλοδαπών, όπως η δικαστική 
εξέλιξη υποθέσεων.

− Την επικύρωση βεβαιώσεων αλλοδαπών σπουδαστών 
Ινστιτούτων Ελευθέρων Σπουδών, προκειμένου να πά−
ρουν θεώρηση εισόδου (VISA) στη χώρα μας.

Β. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων ανάλογα με 
το αντικείμενο κατά Τμήμα αρμοδιότητας.

− Τη βεβαίωση στρατολογικών πινάκων και οριστικο−
ποίηση των Μητρώων Αρένων.

− Τις αποφάσεις εγγραφής και καθορισμού ηλικίας 
αδήλωτου στα Μητρώα Αρένων.

− Τη χορήγηση αντιγράφων των αποφάσεων που αφο−
ρούν θέματα του Τμήματος.

− Τις αποφάσεις αλλαγής στοιχείων λόγω υιοθεσί−
ας, αναγνώρισης, προσβολής πατρότητας και λοιπών 
μεταβολών.

− Τις αποφάσεις διαγραφής από τα Μητρώα Αρένων 
λόγω αφάνειας, και αποβολής της Ελληνικής Ιθαγένειας.

− Τις ανακλήσεις αποφάσεων περί εγγραφής στα 
Μητρώα Αρένων λόγω απώλειας της Ελληνικής Ιθα−
γένειας.

− Τα έγγραφα εφαρμογής της Εκλογικής Νομοθεσίας, 
πλην των θεμάτων που αναφέρονται στη διενέργεια 
εκλογών.

− Τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη συνταξιο−
δότηση αντιστασιακών, πλην της ανάθεσης διενέργειας 
ένορκης διοικητικής εξέτασης.

− Την απόφαση εκμίσθωσης αδειών λιανικής πώλησης 
καπνοβιομηχανιών προϊόντων και ειδών μονοπωλίου.
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− Την απόφαση εκμίσθωσης αδειών εκμετάλλευσης 
περιπτέρων και κυλικείων.

− Την απόφαση μεταβίβασης στους νόμιμους δικαι−
ούχους των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και 
κυλικείων.

− Τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις όπου από την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται η χορήγηση 
αυτών.

− Τη χορήγηση αντιγράφων των αποφάσεων που αφο−
ρούν θέματα του Τμήματος.

− Τις πράξεις θέσης στο «Αρχείο» εγγράφων που δεν 
χρειάζονται περαιτέρω ενέργεια.

Γ. Στους Εισηγητές των Τμημάτων.
− Τις προπαρασκευαστικές ενέργειες σχετικά με θέ−

ματα Ιθαγένειας, πολιτογράφησης Αλλοδαπών και Μη−
τρώων Αρένων.

− Τις αποφάσεις που αφορούν προσθήκες, μεταγραφές 
και διορθώσεις στοιχείων στα Μητρώα Αρένων.

− Τις λοιπές αποφάσεις διαγραφής από τα Μητρώα 
Αρένων.

− Τις αποφάσεις πρόσδοσης πατρώνυμου στα Μητρώα 
Αρένων.

− Τη χορήγηση επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης 
και την τήρηση του σχετικού βιβλίου.

− Την παραλαβή δικαστικών εγγράφων που αφορούν 
θέματα της Ν.Α.Θ. και την τήρηση των σχετικών βιβλίων 
επίδοσης.

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 Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 21 Απριλίου 2010

Ο Νομάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ

F
    Αριθμ. 10/οικ. 12656 (7)
Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή πράξεων και εγ−

γράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» στον Προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και στους Προ−
ϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 30/96 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Κώδικας 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 «Περί Κώδικα Διοικη−
τικής Διαδικασίας».

3. Τις διατάξεις του Ν. 1892/90 καθώς και των αριθ. 
εγκ. 24/16670/30−4−2008 και ΔΟΑ/οικ.26601/10−10−2007 
εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α. Τον Οργανισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύθηκε στις 11−5−95 (ΦΕΚ 392/
τ.Β΄), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα.

5. Την αριθ. Γ.Ν. 257/01−02−2010 απόφαση Νομάρχη περί 
ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων.

6. Την αριθ. 10/οικ. 7269/05−03−2010 απόφαση Νομάρχη, 
περί παροχής εξουσιοδότησης για υπογραφή πράξε−
ων και εγγράφων «Με Εντολή Νομάρχη», στον αρμόδιο 
Εντεταλμένο Σύμβουλο Διονύσιο Ψωμιάδη του Χαρα−
λάμπους και

7. Την ανάγκη αντικατάστασης της αριθ. 10/οικ. 26906/ 
01−09−2008 απόφασής μας, περί παροχής εξουσιοδό−
τησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με Εντολή 
Νομάρχη», σε υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυν−
σης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την εύρυθμη λειτουργία 
της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την αριθ. 10/οικ. 26906/01−09−2008 από−
φασή μας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
πράξεων και εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» σε 
υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και καθορίζουμε αυτή όπως παρακάτω:

Α. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη−
ρεσιών:

− Τα θέματα που αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτή−
των «Προϊσταμένης Αρχής» επί των έργων και μελετών, 
εφόσον κατά νόμο δεν ασκούνται από άλλο όργανο.

− Τα θέματα τεχνικής αστυνόμευσης του επαρχιακού 
οδικού δικτύου.

− Τα θέματα τεχνικής αστυνόμευσης των δημοσίων 
υδάτων.

− Την υπογραφή της προβλεπόμενης στο άρθρο 7, 
παραγρ. 1 του νόμου 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», γνωστοποίησης σχετικά με 
την κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
της αποζημίωσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

− Κάθε άλλη αρμοδιότητα που σχετίζεται με τις ανα−
γκαστικές απαλλοτριώσεις και δεν ασκείται από άλλο 
όργανο.

− Την υπογραφή των Εντολών Μετακίνησης εκτός 
έδρας και των αντιστοίχων Ημερολογίων των υπαλλή−
λων της Δ.Τ.Υ. για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους 
εντός του Νομού.

− Τη χορήγηση κανονικών αδειών, αδειών διευκολύνσεων 
και αναρρωτικών αδειών στους υπαλλήλους της Δ.Τ.Υ.

− Την υπογραφή των καταστάσεων μισθοδοσίας του 
προσωπικού και γενικά των εγγράφων που αφορούν τη 
μισθοδοσία αυτή.

− Την έγκριση κίνησης των αυτοκινήτων και μηχανημά−
των της Υπηρεσίας εντός του Νομού και την υπογραφή 
όλων των σχετικών εγγράφων που αφορούν την κίνηση 
αυτή.

− 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.

− Τις ενέργειες σχετικά με την εκκαθάριση Αρχείου.
− Τις εισηγήσεις προς την αντίστοιχη Νομαρχιακή 

Επιτροπή.
Β. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών 

Έργων και Συντήρησης:
− Τα θέματα που αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτή−

των «Διευθύνουσας Υπηρεσίας» επί έργων και μελετών, 
εφόσον κατά νόμον δεν ασκούνται από άλλο όργανο.

− Την υπογραφή όλων των εγγράφων αρμοδιότητας 
του Τμήματος, πλην αυτών που υπογράφονται κατά τα 
ανωτέρω από τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Υ.

− Τη χορήγηση βεβαιώσεων χιλιομετρικών αποστά−
σεων.
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− Τη χορήγηση αδειών κίνησης γεωργικών και λοιπών 
βαρέων μηχανημάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

− Τις πράξεις θέσης σε «Αρχείο» εγγράφων που δε 
χρειάζονται περαιτέρω ενέργεια.

Γ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και Κα−
τασκευών Σχολικών Κτιρίων:

− Τα θέματα που αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτή−
των «Διευθύνουσας Υπηρεσίας» επί έργων και μελετών, 
εφόσον κατά νόμον δεν ασκούνται από άλλο όργανο.

− Την υπογραφή όλων των εγγράφων αρμοδιότητας 
του Τμήματος, πλην αυτών που υπογράφονται κατά τα 
ανωτέρω από τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Υ.

− Τις πράξεις θέσης σε «Αρχείο» εγγράφων που δε 
χρειάζονται περαιτέρω ενέργεια.

Δ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και 
Κατασκευών Λοιπών Κτιριακών Έργων και Συντήρηση 
Κτιρίων:

− Τα θέματα που αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτή−
των «Διευθύνουσας Υπηρεσίας» επί έργων και μελετών, 
εφόσον κατά νόμον δεν ασκούνται από άλλο όργανο.

− Την υπογραφή όλων των εγγράφων αρμοδιότητας 
του Τμήματος, πλην αυτών που υπογράφονται κατά τα 
ανωτέρω από τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Υ.

− Τις πράξεις θέσης σε «Αρχείο» εγγράφων που δε 
χρειάζονται περαιτέρω ενέργεια.

Ε. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ηλεκτρολογικών 
Μηχανολογικών Έργων:

− Τα θέματα που αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτή−
των «Διευθύνουσας Υπηρεσίας» επί έργων και μελετών, 
εφόσον κατά νόμον δεν ασκούνται από άλλο όργανο.

− Την υπογραφή όλων των εγγράφων αρμοδιότητας 
του Τμήματος, πλην αυτών που υπογράφονται κατά τα 
ανωτέρω από τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Υ.

− Τις πράξεις θέσης σε «Αρχείο» εγγράφων που δε 
χρειάζονται περαιτέρω ενέργεια.

ΣΤ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Υδραυλικών Έρ−
γων και Οικοπεδικών Χώρων:

− Τα θέματα που αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτή−
των «Διευθύνουσας Υπηρεσίας» επί έργων και μελετών, 
εφόσον κατά νόμον δεν ασκούνται από άλλο όργανο.

− Την υπογραφή όλων των εγγράφων αρμοδιότητας 
του Τμήματος, πλην αυτών που υπογράφονται κατά τα 
ανωτέρω από τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Υ.

− Τις πράξεις θέσης σε «Αρχείο» εγγράφων που δε 
χρειάζονται περαιτέρω ενέργεια.

Ζ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Προγραμματισμού 
και Υποστήριξης Προϊσταμένης Αρχής:

− Την υπογραφή όλων των εγγράφων αρμοδιότητας 
του Τμήματος, πλην αυτών που υπογράφονται κατά τα 
ανωτέρω από τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Υ.

− Τις πράξεις θέσης σε «Αρχείο» εγγράφων που δε 
χρειάζονται περαιτέρω ενέργεια.

Θ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Διευκόλυνσης 
Ατόμων με Αναπηρίες:

− Την υπογραφή όλων των εγγράφων αρμοδιότητας 
του Τμήματος, πλην αυτών που υπογράφονται κατά τα 
ανωτέρω από τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Υ.

− Τις πράξεις θέσης σε «Αρχείο» εγγράφων που δε 
χρειάζονται περαιτέρω ενέργεια.

Η. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικού − Οι−
κονομικού και Μηγανοργάνωσης:

− Την υπογραφή όλων των εγγράφων αρμοδιότητας 
του Τμήματος, πλην αυτών που υπογράφονται κατά τα 
ανωτέρω από τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Υ

− Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων εγ−
γράφων από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγρα−
φο της διοικητικής αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο 
και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις.

− Τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ενδιαφε−
ρομένων πολιτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις.

− Τη χορήγηση βεβαιώσεων καταχώρησης των εισερ−
χομένων στο πρωτόκολλο της Δ.Τ.Υ. εγγράφων.

− Τις πράξεις θέσης σε «Αρχείο» εγγράφων που δε 
χρειάζονται 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 Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 21 Απριλίου 2010

Ο Νομάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ

F
    Αριθμ. ΔΥ/1109 (8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των Εποπτών Δη−

μόσιας Υγείας της Δ/νσης Υγείας της Ν.Α. Καστορι−
άς, για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2010.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003, όπως 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, με το άρθρο 6 του
Ν. 3833/2010.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παράγραφος 7 του 
Ν. 2738/89.

4. Τη με αριθμό ΔΥ/45/07−01−2010 εισήγηση της Δ/νσης 
Υγείας της Ν.Α. Καστοριάς σύμφωνα με την οποία για 
την εύρυθμη λειτουργία των Τμημάτων Δημόσιας Υγείας 
και Υγειονομικού Ελέγχου και Υγιεινής Περιβάλλοντος 
της υπηρεσίας, κρίνεται απαραίτητη η υπερωριακή απα−
σχόληση των υπηρετούντων σε αυτά Εποπτών Δημό−
σιας Υγείας.

4. Την ανάγκη απασχόλησης των Εποπτών Δημόσιας 
Υγείας της Δ/νσης Υγείας, εκτός καθορισμένου ωραρίου 
εργασίας και κατά τις ημέρες των αργιών και κατά τις 
βραδινές ώρες, για τους αναφερόμενους στην εισήγηση 
της υπηρεσίας λόγους.

5. Την έλλειψη σε προσωπικό του κλάδου ΤΕ6 Επο−
πτών Δημόσιας Υγείας, στη Δ/νση Υγείας της Ν.Α. Κα−
στοριάς.

6. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 
της Ν.Α. Καστοριάς.

7. Τη με αριθμό 13060/1448/26−02−2009 (ΦΕΚ 421/Β΄/09−
03−2009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας «Kαθορισμός ωραρίου εργασίας σε 
24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες των υπαλλήλων της Δ/νσης Υγείας και της Δ/νσης 
Κτηνιατρικής της Ν.Α. Καστοριάς», αποφασίζουμε:

Eγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των τεσσά−
ρων (4) Εποπτών Δημόσιας Υγείας, οι οποίοι υπηρετούν 
στη Δ/νση Υγείας της Ν. Α. Καστοριάς, για το Α΄ εξάμηνο 
του έτους 2010, ανερχόμενη σε 501 ώρες, συνολικά, 
όπως στον παρακάτω πίνακα κατανέμεται.
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Η υπερωριακή απασχόληση θα πραγματοποιείται υπό 
τον έλεγχο της Διευθύντριας της υπηρεσίας, μετά από 
εκτίμηση των πραγματικών, έκτακτων και εποχιακών, 
αναγκών των τμημάτων Δημόσιας Υγείας και Υγειονομι−
κού Ελέγχου και Υγιεινής Περιβάλλοντος της υπηρεσίας 
μας, όπως αυτές κάθε φορά θα προκύπτουν και μέχρι 
εξαντλήσεως των εγκεκριμένων ωρών.

Η έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης των Επο−
πτών Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Υγείας κρίνεται 
αναγκαία και επιβάλλεται για τους ενδεικτικά αναφε−
ρόμενους παρακάτω λόγους:

− Τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων μαζικής 
εστίασης και των Κέντρων Διασκέδασης, τα περισσότε−
ρα των οποίων λειτουργούν εκτός της διάρκειας ωραρί−
ου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών ή μόνον εξαι−
ρέσιμες ημέρες και Κυριακές (κέντρα Διασκέδασης).

− Τον έλεγχο τροφίμων και των συνθηκών υγιεινής 
σε τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις (πανηγύρια), σε 
μεγάλες εμποροπανηγύρεις (Άργους Ορεστικού) και 
σε εκδηλώσεις πανελλαδικής εμβέλειας (River Party Νε−
στορίου, Κορέστεια κ.α.), οι οποίες πραγματοποιούνται 
εξαιρέσιμες ημέρες και Κυριακές.

− Τη διαχείριση διατροφικών κρίσεων (τροφοδηλητη−
ριάσεις) κατά τις οποίες απαιτείται άμεση διενέργεια 
ελέγχου σε χώρους παραγωγής, παρασκευής ή και 
προσφοράς τροφίμων και διενέργεια επιδημιολογικής 
διερεύνησης.

− Την αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων ρύπανσης 
του παρεχόμενου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

− Τη διενέργεια ηχομετρήσεων για τη χορήγηση 
αδειών χρήσης μουσικών οργάνων ή και τη διαπίστω−
ση ηχορύπανσης. Οι ηχομετρήσεις διενεργούνται τις 
βραδινές ή πρώρες πρωινές ώρες προκειμένου να επι−
τυγχάνονται οι βέλτιστες συνθήκες θορύβου βάθους ή 
να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία τα καταστήματα 
που ελέγχονται.

− Τη διενέργεια υγειονομικού ελέγχου καταστημάτων 
και τροφίμων με αυξημένη συχνότητα κατά τις εορτα−
στικές περιόδους.

− Τη διεκπεραίωση προγραμμάτων ελέγχου ποιότη−
τας, του παρεχόμενου από τους δήμους, νερού ανθρώ−
πινης κατανάλωσης, περιλαμβανομένης της σύνταξης 
τεχνικών δελτίων και στατιστικών στοιχείων για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

− Τον έλεγχο και την έγκριση μελετών επεξεργασίας 
και διάθεσης υγρών αποβλήτων, στερεών απορριμμά−
των, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και 
πρακτικών της επιτροπής σταυλισμών.

− Τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών που προκύ−
πτουν από τις δραστηριότητες της υπερωριακής ερ−
γασίας και υπηρεσιακές εκκρεμότητες, λόγω έλλειψης 
του απαιτούμενου προσωπικού.

Οι συνολικές ώρες υπερωριακής απασχόλησης οι 
οποίες εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση, ανέρ−
χονται σε 501 και η συνολική δαπάνη ανέρχεται κατ’ 
εκτίμηση σε 3740 ευρώ, τα οποία κατανέμονται σε 2030 
ευρώ για τις απογευματινές ώρες υπερωριακής απα−
σχόλησης και σε 1710 ευρώ για τις βραδινές ώρες υπε−
ρωριακής απασχόλησης καθώς και αυτές των Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών.

Οι πιστώσεις για τη δαπάνη της υπερωριακής απα−
σχόλησης των προαναφερόμενων υπαλλήλων θα καλυ−
φθούν από τον ΚΑΕ 0511, για τις απογευματινές ώρες 
υπερωριακής απασχόλησης και τον ΚΑΕ 0512, για τις 
βραδινές ώρες υπερωριακής απασχόλησης και αυτές 
των εξαιρέσιμων και αργιών, του Φορέα 072.

Κάθε προηγούμενη απόφαση η οποία αναφέρεται στο 
θέμα καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως και ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της.

  Καστοριά, 26 Απριλίου 2010

Ο Νομάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΝΤΣΗΣ  
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