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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 116511/B7 (1)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 658/Β7/30.12.2001 (ΦΕΚ 

53 Β΄ 24.1.2002) Υπουργικής απόφασης όπως τρο−
ποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο 
«Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» – 
Αναμόρφωση Προγράμματος

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 

6 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 

27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37 
παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροπο−
ποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 
του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι−
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα 
διπλώματος» (ΦΕΚ 189 Α΄) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄). 

5. Το Π.Δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131 Α΄) «Κατάργηση Τμήματος, 
ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμη−
μάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου».

6. Την υπ’ αριθμ. 658/Β7/30.12.2001 (ΦΕΚ 53 Β΄ 24.1.2002) 
Υπουργική Απόφαση που αφορά στην έγκριση Προ−
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Γε−
ωγραφία και Σχεδιασμός στην ευρώπη και τη Μεσό−
γειο», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3712/
Β7/21.04.2007 (ΦΕΚ 577 Β΄28.4.2005),125107/Β7/17.11.2005 
(ΦΕΚ 1660 Β΄ 29.11.2005) και 32731/Β7/22.07.2008 (ΦΕΚ 
1597 Β΄ 11.08.2008) Υπουργικές αποφάσεις.

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Γεωγραφίας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου (12η/9.4.2014, θέμα 2.1).

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρίαση 
19/19.6.2014).

9. Το υπ’ αριθμ. 1178/28.3.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 658/B7/30.12.2001 (ΦΕΚ 
53 B΄ 24.01.2002) Υπουργική Απόφαση όπως έχει τρο−
ποποιηθεί, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επι−
στημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τον 
τίτλο «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εξειδί−
κευση στη Γεωγραφία με έμφαση στις εφαρμογές της 
Γεωπληροφορικής. Αντικειμενικός σκοπός του Π.Μ.Σ. 
είναι η παραγωγή επιστημόνων και ερευνητών υψηλής 
ειδίκευσης, ικανών να συμβάλλουν στον σχεδιασμό, στην 
ανάπτυξη και στην εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών 
Γεωπληροφορικής για την επίλυση γεωγραφικών προ−
βλημάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα των πεδίων 
έρευνας της Γεωγραφίας.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
• Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας 

στο προαναφερθέν αντικείμενο. 
• Η συμβατότητα των παρεχόμενων μεταπτυχιακών 

γνώσεων με τις διεθνείς γνώσεις των σχετικών επιστη−
μών, ερευνητικών κατευθύνσεων και ειδικοτήτων. 

• Η συμβατότητα των παρεχόμενων μεταπτυχιακών 
γνώσεων με τις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώ−
ρας και τα ιδιαίτερα χωρικά της προβλήματα. 

• Η παραγωγή ερευνητικών στελεχών με σύγχρονες 
ανταγωνιστικές γνώσεις στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά 
εργασίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στη Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληρο−
φορική, με κατευθύνσεις: 

α) Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογε−
ωγραφία και στον Σχεδιασμό του Χώρου και 

β) Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων. 

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων 
Γεω γραφίας, καθώς και Τμημάτων Σχολών θετικής, 
τεχνολογικής και κοινωνικοοικονομικής κατεύθυνσης, 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνω−
ρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται 
δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου. 

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 
τρία (3) εξάμηνα. 

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι−
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90. 
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, 
οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκ−
παιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την 
απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζονται ως 
κατωτέρω.

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρονται στα 
δύο πρώτα εξάμηνα (Α΄, Β΄) του Π.Μ.Σ. εντάσσονται στις 
2 κατευθύνσεις του ΠΜΣ.

Συνολικά, στα δυο πρώτα διδακτικά εξάμηνα του 
Π.Μ.Σ. προσφέρονται είκοσι οκτώ (28) μεταπτυχιακά 
μαθήματα, ενώ το τρίτο διδακτικό εξάμηνο (Γ΄) αφιε−
ρώνεται στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας. Τα μαθήματα διακρίνονται σε: 

Υποχρεωτικά, τα οποία έχουν ως σκοπό την από−
κτηση του βασικού γνωστικού υποβάθρου σε θέματα 
Γεωπληροφορικής, μεθοδολογίας έρευνας στη Γεω−
γραφία, καθώς και σε θέματα που πραγματεύεται η 
κατεύθυνση που ανήκει ο φοιτητής. Οι φοιτητές και 
των δυο κατευθύνσεων υποχρεούνται να παρακολου−
θήσουν τρία (3) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κατά 
τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου, και ένα (1) κοινό υπο−
χρεωτικό κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου. Σε κάθε 
κατεύθυνση προσφέρεται ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα 
κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου, το οποίο θεωρείται 
βασικό μάθημα για την κατεύθυνση και αποτελεί την 
πρώτη επαφή του φοιτητή με την κατεύθυνσή του στο 
εξάμηνο αυτό.

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (Κ.Ε.Υ.), τα οποία απο−
τελούν εξειδίκευση στην κατεύθυνση που ανήκει ο 
φοιτητής. Κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου προσφέ−
ρονται κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα σε κάθε 
κατεύθυνση εκ των οποίων οι φοιτητές υποχρεούνται 
να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν δύο (2).

Επιλογής, από μία λίστα κοινών μαθημάτων, ή από τα 
κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης 
που ανήκει ο φοιτητής, ή από τα κατ’ επιλογήν υπο−
χρεωτικά μαθήματα της άλλης κατεύθυνσης. Δίνεται η 
δυνατότητα επιλογής ενός (1) μαθήματος. 

Οι υποχρεώσεις των φοιτητών ως προς την επιλογή 
και παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, κατα−
νέμονται ανά εξάμηνο ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο: Οι φοιτητές υποχρεούνται στην επιλογή 
των τριών (3) κοινών υποχρεωτικών μαθημάτων και του 
ενός (1) υποχρεωτικού μαθήματος της κατεύθυνσης που 
εγγράφηκαν. 

Β΄ Εξάμηνο: Οι φοιτητές υποχρεούνται στην επιλογή 
του ενός (1) κοινού υποχρεωτικού μαθήματος και δύο 
(2) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών εκ των προσφερόμενων 
στην κατεύθυνσή τους. Ανάλογα με τα ειδικότερα εν−
διαφέροντά τους, οι φοιτητές επιλέγουν επιπλέον ένα 
(1) από τα μαθήματα επιλογής. 

Γ΄ Εξάμηνο: Οι φοιτητές εκπονούν τη μεταπτυχιακή 
τους έρευνα και προβαίνουν στη συγγραφή της σχετι−
κής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στο τέλος 
του εξαμήνου παραδίδουν και θα υποστηρίζουν τη με−
ταπτυχιακή τους διπλωματική εργασία. 

Τα προσφερόμενα μαθήματα, πιο αναλυτικά, έχουν 
ως εξής:
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Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Υποχρεωτικά μαθήματα Π.Μ. (ECTS)
Κατεύθυνση Α΄ και Β΄
Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη 
Γεωπληροφορική 7.5

Xωρική Ανάλυση 7.5
Μέθοδοι Έρευνας στη Γεωγραφία 7.5

Κατεύθυνση Α΄

Xώρος−Κοινωνία−Πολιτισμός 7.5

Κατεύθυνση Β΄

Περιβαλλοντικές Αλλαγές και Κίνδυνοι 7.5

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Τίτλος μαθήματος Π.Μ. ECTS

Υποχρεωτικό Μάθημα
Κατεύθυνση Α΄ και Β΄
Διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων 7.5

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα (2 εκ των 3)

Κατεύθυνση Α΄
Καινοτομικά Δίκτυα, Χώρος 
και Σχεδιασμός 7.5

Οικονομικο−Πολιτικές Προσεγγίσεις 
στον Χώρο 7.5

Αστική Ανάπτυξη και Πολιτικές 7.5
Κατεύθυνση Β΄
Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία 
και Περιβάλλον 7.5

Σχεδιασμός και Διαχείριση 
Προστατευτέων Περιοχών 7.5

Γεωπληροφορική και Διαχείριση 
Περιβαλλοντικών Κινδύνων 7.5

Μαθήματα Επιλογής (1 εκ των 16)

Κατεύθυνση Α΄ και Β΄ 
Ειδικά Θέματα στα Συστήματα 
Γεωγραφικών Πληροφοριών 7.5

Οπτικοποίηση Χωρικών Δεδομένων 7.5
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Υδατικών 
Πόρων 7.5

Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Παράκτιου 
Χώρου 7.5

Διαχείριση Ιστορικών και Παραδοσιακών 
Συνόλων 7.5

Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης στον Τομέα 
της Υγείας 7,5

Γεωγραφία των Μετακινήσεων 7.5
Εφαρμοσμένη Δορυφορική Τηλεπισκόπηση 7.5
Ανάπτυξη Υπαίθρου 7.5
Εφαρμογές Γεωπληροφορικής 
στην Εκπαίδευση 7.5

Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας 7.5
Ανθρωπογεωγραφία του Αναπτυσσόμενου 
Κόσμου 7.5

Κλιματική Αλλαγή 7.5
Εφαρμογές Γεωπληροφορικής 
στις Κοινωνικές Επιστήμες 7.5

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής σε Θέματα 
Αστικής Γεωγραφίας 7.5

Χωροταξικός Σχεδιασμός 7.5

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος μαθήματος Π.Μ. ECTS

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

Για την απονομή του τίτλου Μ.Δ.Ε. πρέπει να πληρού−
νται οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

• Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα μετα−
πτυχιακά μαθήματα που έχει επιλέξει ο φοιτητής κατά 
τη διάρκεια των σπουδών του στο Π.Μ.Σ. 

• Συγγραφή και επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης κατ’ έτος ορίζεται μέχρι τριάντα (30). 

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και μέλη 
ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή άλλων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης στο Π.Μ.Σ. μπο−
ρούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι ανάγκες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτονται 
από την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική και ηλε−
κτρονική υποδομή του Τμήματος Γεωγραφίας και του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2021−2022, με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 
Α΄), το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λει τουργίας 
του Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρ−
χεται στο ποσό των 29.250,00 ευρώ και αναλύεται σε 
κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Ποσό (€)

1
Αμοιβές−Αποζημιώσεις Διδακτικού, 
Τεχνικού και Διοικητικού 
Προσωπικού

7.000

2 Εκτυπώσεις, εκδόσεις 1.000

3 Προμήθεια και συντήρηση 
εξοπλισμού και λογισμικού 15.000
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4 Προμήθεια αναλωσίμων 2.000

5 Προμήθεια εκπαιδευτικού εντύπου 
και ηλεκτρονικού υλικού 1.000

6 Έξοδα δημοσιότητας 1.000
7 Μετακινήσεις 2.000
8 Λοιπά έξοδα 250

Σύνολο 29.250

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από 
δίδακτρα, καθώς και άλλες πηγές (χορηγίες, δωρεές, 
έσοδα από ερευνητικά και άλλα προγράμματα, κ.λπ.).

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο 
πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014, θα 
περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της προηγούμενης Υπουργικής απόφασης.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ−
ουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 14082/2014 (2)
Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξι−

ολόγησης του άρθρου 24 του Π.Δ. 318/1992 στη Γε−
νική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και τη Γενική 
Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 24 του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) «Περί αξιο−

λόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού 
των δημοσίων υπηρεσιών − πλην των εκπαιδευτικών 
λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί−
δευσης − και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου», 
όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 
του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα»,

γ) των άρθρων 13−15 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύ−
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»,

δ) του άρ. 1 παρ. 4 και 6 και του άρ. 2 του ν. 3242/2004 
(Α΄ 102) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της 
Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

ε) του Π.Δ. 258/1993 (Α΄ 112) «Περί Οργανισμού της 
Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του 
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, 

στ) του άρ. 5 του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοι−
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων 
και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των 
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και 
στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς»,

ζ) του Π.Δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία της Γενικής 
Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγόμενων σε αυτές 
υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από 
το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυ−
πουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων»,

η) της παρ. 1 του άρ. 8 του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών», 

θ) του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», με το οποίο 
διορίζεται η Σοφία Βούλτεψη στη θέση της Υφυπουργού 
στον Πρωθυπουργό,

2. την υπ’ αριθμ. Υ144/2012 (Β΄ 2255) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός σχέσεων και αναδιάρθρω−
ση των αρμοδιοτήτων των υπαγόμενων στον Πρωθυ−
πουργό υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Μέσων 
Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας»,

3. την υπ’ αριθμ. Υ462/17.6.2014 (Β΄ 1634) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Υφυ−
πουργού στον Πρωθυπουργό Σοφίας Βούλτεψη»,

4. την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501,8326/7.4.2014 
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση δια−
τάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των 
ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημόσιων 
υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.»,

5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη,
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρω−
σης και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοι−
νωνίας Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 24 του 
Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 30 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 98) και ισχύει, με 
έδρα την οδό Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου 
στην Καλλιθέα.

2. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από 
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης (αρμό διας 
για θέματα προσωπικού) της Γενικής Γραμματείας Μέ−
σων Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Ενη−
μέρωσης και Επικοινωνίας, ως Πρόεδρο, μαζί με τον 
αναπληρωτή του, Προϊστάμενο Διεύθυνσης, καθώς και 
από δύο Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Υπηρεσίας, 
ως μέλη, μαζί με τους αναπληρωτές τους, επίσης Προϊ−
σταμένους Διευθύνσεων. 

3. Γραμματέας στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της 
Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης και της Γενι−
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κής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ορίζεται 
υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοίκησης της Υπηρεσίας 
με βαθμό τουλάχιστον Δ΄, που ορίζεται, μαζί με τον 
αναπληρωτή του, με την απόφαση ορισμού μελών.

4. Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι:
i) η εξέταση των ενστάσεων που ασκούνται σύμφωνα 

με το άρθρο 19 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4250/2014 και

ii) ο τελικός χαρακτηρισμός των επιδόσεων ως εξαι−
ρετικών κατά οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 318/1992, 
όπως ισχύει.

5. Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, 
τη λειτουργία και τις πράξεις της Ειδικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2014

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ

F
Αριθμ. 17941 (3)
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση για 

το Β΄ εξάμηνο του έτους 2014 υπαλλήλων της Διεύ−
θυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Λάρισας

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282, 283 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄/7−6−2010)

2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 10 και 15 παρ. 18 
εδ. 2 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας κ.λπ.».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003, σύμ−
φωνα με τις οποίες επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας 
με αμοιβή πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απα−
σχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. 
και των Ο.Τ.Α. μόνο για την αντιμετώπιση εποχιακών, 
εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 «προ−
στασία της εθνικής οικονομίας− επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 
40/Α΄/15.3.2010).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/99 «Συλ−

λογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση κ.λπ.».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/27.12.2010) 

Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «συ−

νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011).

9. Την υπ’ αριθμ. 13141/86778/3−7−2014 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση 
διάθεσης πίστωσης ποσού 39500,00 € για την επιχορή−
γηση των Περιφερειών με σκοπό την κάλυψη Υπηρεσια−
κών αναγκών των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Εγγείων 

Βελτιώσεων που ασχολούνται με τα γεωργικά μηχανή−
ματα και τον αγροτικό εξηλεκτρισμό»

10. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες 
του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύ−
θυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λά−
ρισας για την αντιμετώπιση των οποίων θα απασχολη−
θεί το προσωπικό της ανωτέρω Διεύθυνσης πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας τους.

Οι ανάγκες αυτές προκύπτουν από την εφαρμογή των 
προγραμμάτων ελέγχου −έκδοσης Δελτίων Ταξινόμησης 
−έκδοσης αδειών κυκλοφορίας των γεωργικών μηχανημά−
των, έκδοσης αδειών οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων 
και τον αγροτικό εξηλεκτρισμό από οκτώ υπαλλήλους.

11. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολο−
γισμό του οικονομικού έτους 2014.

12. Το γεγονός ότι κατά το Β’ εξάμηνο του έτους 2014 
από το προσωπικό που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτι−
κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας οκτώ (8) 
υπάλληλοι απαιτείται να εργάζονται υπερωριακά για 
κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών μέχρι πέντε 
(5) ημέρες την εβδομάδα και κατά μήνα μέχρι είκοσι (20) 
ώρες ο καθένας, αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση οκτώ(8) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτι−
κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας για το Β΄ 
εξάμηνο του έτους 2014, λόγω κάλυψης των αυξημένων 
υπηρεσιακών αναγκών.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά 
τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών για το 
Β΄ εξάμηνο του έτους 2014 και μέχρι 280 ώρες συνολι−
κά για οκτώ(8) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας ως κατωτέρω:

Υπερωρίες: οκτώ(8) υπάλληλοι με είκοσι(20) ώρες τον 
ένα μήνα και δέκα πέντε (15) ώρες τον δεύτερο μήνα 
8X20+8X15=280 ώρες.

Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους 
υπαλλήλους θα γίνει με απόφασή μας, ανάλογα με τις 
εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των 
εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολο−
γισμό του έτους 2014.

Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1119,00 
ευρώ τον ένα μήνα και 839,25 ευρώ τον δεύτερο μήνα, 
θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού οικο−
νομικού έτους 2014, του φορέα 073 και του ΚΑΕ 0511.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης 
ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 25 Ιουλίου 2014

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

F
Αριθμ. απόφ. 434/28.7.2014 (4)
Μεταστέγαση ωδείου με διακριτικό τίτλο «ΜΟΥΣΙΚΑ 

ΧΡΩΜΑΤΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στ στοιχείο 28 Ν. 3463/ 
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2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 
του Ν. 3852/2010.

β. Την παρ. 1 ζ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
γ. Τις διατάξεις του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε−

μάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 90/Α΄/1976).

δ. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α΄/1966).

ε. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/οικ. 38573/1216/31.03.2011 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/29.04.2011 τ.Β΄).

στ. Το άρθρο 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».

ζ. Την με αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/14.10.2004 υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β΄/2004).

η. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/31326 απόφαση 
του ΥΠ.ΠΟ (ΦΕΚ Β΄ 1018/Β΄/2000), με την οποία χορη−
γήθηκε στην ΘΩΜΑΪ ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑ, άδεια ιδρύσεως και 
λειτουργίας Ωδείου με την επωνυμία ΩΔΕΙΟ «ΜΟΥΣΙΚΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ», το οποίο στεγάζεται σε κτίριο της οδού 
Αχιλλέως, αριθ. 88, στο Παλαιό Φάληρο.

θ. Την με αριθμ. 10736/31−03−2014 Αίτηση−Υπεύθυνη 
Δήλωση από το ανωτέρω Ωδείο, με τα συνημμένα δι−
καιολογητικάμ

ι. Το από 23−06−2014 και 02−07−2014 πρακτικό αυτοψίας 
της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών 
Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
που αναφέρεται στο κτίριο επί της οδού Αγ. Βαρβάρας, 
Αριθ. 54, στην Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, στο Π. Φάληρο, 
αποφασίζουμε:

Α. Χορηγούμε στην ΘΩΜΑΪ ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑ, άδεια με−
ταστέγασης του Ωδείου με διακριτικό τίτλο «ΜΟΥΣΙΚΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ», από την οδό Αχιλλέως 88, στο Π. Φάληρο 
στο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Βαρβάρας, 
Αριθ. 54 στην Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, στο Π. Φάληρο.

Β. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δήμου Π. Φαλήρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
F

Αριθμ. 28639/4807 (5)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικής 

Σχολής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95, 

παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄/2010)

β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο−
ρούντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α΄/1966)

γ. του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις»

δ. την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2471/19.10.2004 Υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου»(ΦΕΚ 1595/Β/2004)

ε. την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 από−
φαση (ΦΕΚ 123/Β΄/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου για 

ίδρυση Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης 
και Ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων»

στ. την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/οικ.38573/1216/31.3.2011 κοινή 
υπουργική απόφαση(ΦΕΚ 693/Β/2011) «Διεκπεραίωση και 
απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών 
ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων 
Εξυπηρέτησης».

2. Την υπ’ αριθμ. 28639/4807/28−3−2014 αίτηση του Σφαι−
ρόπουλου Ευθυμίου με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

3. Το υπ’ αριθμ. 1/17−7−2014 πρακτικό αυτοψίας της Επι−
τροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκατα−
στάσεων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο 
αναφέρεται στο κτίριο της οδού Παπάζογλου 16Α στα 
Ιωάννινα (2ος και 3ος όροφος), αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε στον Σφαιρόπουλο Ευθύμιο άδεια ίδρυ−
σης και λειτουργίας Μουσικής Σχολής η οποία θα στε−
γαστεί στον 2ο και 3ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται 
επί της οδού Παπάζογλου 16α και θα έχει την επωνυμία 
«ΙΟΑΝΝΙΝΑ SCHOOL OF MUSIC».

2. Η Μουσική Σχολή θα λειτουργήσει τις εξής σχολές 
και τμήματα:

α. Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών Μαθημάτων με τμή−
ματα:

1. ωδικής 2. αρμονίας 3. αντίστιξης 4. φυγής
β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
1. πλήκτρων 2. εγχόρδων 3. πνευστών 4. κιθάρας 

5. κρουστών
γ. Σχολή Μονωδίας με τμήμα μονωδίας
δ. Τμήμα Μουσικής Παραγωγής και Τεχνολογίας
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 22 Ιουλίου 2014

Ο Δήμαρχος 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΟΣ
F

Αριθμ. 20946/2276 (6)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Μουσι−

κής Σχολής Modern Music School − Σαλάπας Κων/
νος & ΣΙΑ O.E.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διάταξεις:
α. του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95, 

παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄/2010)

β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο−
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α΄/1966)

γ. του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις»

δ. την υπ’ αριθμ ΥΠΠΟ/78036/2471/19.10.2004 Υπουργι−
κή απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β΄/2004) 

ε. την υπ’ αριθμ ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 απόφα−
ση (ΦΕΚ 123/Β΄/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου για 
ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης 
και Ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων»
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στ. την υπ’ αριθμ ΥΠΠΟΤ/οικ. 38573/1216/31.3.2011 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β΄/2011) «Διεκπεραίωση 
και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγη−
σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών 
ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων 
Εξυπηρέτησης».

2. Την υπ’ αριθμ. 20946/2276/7−3−2013 αίτηση του Σα−
λάπα Κων/νου με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

3. Το υπ αριθμ. 6/27−7−2013 πρακτικό αυτοψίας της Επι−
τροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκατα−
στάσεων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο 
αναφέρεται στο Κτίριο της οδού Ναπ. Ζέρβα 65 στα 
Ιωάννινα (ισόγειος χώρος Μουσικού Εκπαιδευτηρίου), 
αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε στον Σαλάπα Κων/νο άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας Μουσικής Σχολής η οποία θα στεγαστεί 
στο Ισόγειο Κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Ναπ. 

Ζέρβα 65 στα Ιωάννινα και θα έχει επωνυμία «Modern 
Music School −Σαλάπας Κων/νος & ΣΙΑ O.E.».

2. Η Μουσική Σχολή θα λειτουργήσει τις εξής σχολές 
και τμήματα: 

α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων με τμήματα:
1. ωδικής 2. αρμονίας 3. αντίστιξης 4. φυγής
β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
1. πλήκτρων 2. εγχόρδων 3. πνευστών 4. κιθάρας 

5. κρουστών
γ. Σχολή Μονωδίας με τμήμα μονωδίας
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 29 Ιουλίου 2014

Ο Δήμαρχος 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΟΣ
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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)
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Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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