
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος της 
Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

2 Τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος της 
Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

3 Συμπλήρωση της αριθ. οικ. 8840/13-01-2017 
(ΦΕΚ 39/τ. Β΄/2017) απόφασης της Περιφερειάρ-
χη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας 
Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους 
της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποι-
ήθηκε– συμπληρώθηκε με τις αριθ. οικ. 14027/
20-01-2017 (ΦΕΚ 97/τ. Β΄/2017), οικ. 53499/
13-03-2017 (ΦΕΚ 804/τ. Β΄/2017), οικ. 59417/
20-03-2017 (ΦΕΚ 945/τ. Β΄/2017), οικ. 69629/
03-04-2017 (ΦΕΚ 1192/τ. Β΄/2017), οικ. 97087/
11-05-2017 (ΦΕΚ 1688/τ. Β΄/2017), οικ. 104693/
22-05-2017 (ΦΕΚ 1818/τ. Β΄/2017) και οικ. 195983/
28-9-2017 (ΦΕΚ 3545/τ. Β΄/10.10.2017) όμοιες. 

4 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους Διευθύν-
σεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας.

5 Άρση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μουσικής 
σχολής με την επωνυμία «ΑΕΝΑΟΣ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 177620/Δ2 (1)
Τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος της 

Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 

(Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρ-
θρου 52 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

2) Την παρ. 3Α του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), 
η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 4327/2015 (Α΄ 50).

3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/
2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα-
ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις».

4) Το προεδρικό διάταγμα υπ' αριθμ. 125/2016 (Α΄ 210) 
με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών».

5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

6) Την με αρ. 42/12-10-2017 πράξη του Δ.Σ. του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται 
από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 175599/Β1/
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18-10-2017 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 
του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣ-
ΣΑ» και «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» της Γ΄ τάξης Ημε-
ρήσιου Γενικού Λυκείου αποτελούν κλάδους του μαθή-
ματος «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό 
έτος 2017-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

I

    Αριθμ. 177627/Δ2 (2)
Τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος της 

Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 

(Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρ-
θρου 52 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

2) Την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) 
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί-
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ορ-
γάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

3) Το προεδρικό διάταγμα υπ' αριθμ. 125/2016 (Α΄ 210) 
με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5) Την με αρ. πρωτ. 82437/Δ2/22-05-2015 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 941) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των 
μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ' τάξεων του Εσπερινού 
Γενικού Λυκείου».

6) Την με αρ. 42/12-10-2017 πράξη του Δ.Σ. του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται 
από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 175599/Β1/
18-10-2017 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 
του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣ-
ΣΑ» και «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» της Δ΄ τάξης 
Εσπερινού Γενικού Λυκείου αποτελούν κλάδους του 
μαθήματος «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό 
έτος 2017-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

I

    Αριθμ. οικ. 217528  (3)
Συμπλήρωση της αριθ. οικ. 8840/13-01-2017 

(ΦΕΚ 39/τ. Β΄/2017) απόφασης της Περιφερει-

άρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, 

σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας 

Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

«Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους 

της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποι-

ήθηκε– συμπληρώθηκε με τις αριθ. οικ. 14027/

20-01-2017 (ΦΕΚ 97/τ. Β΄/2017), οικ. 53499/

13-03-2017 (ΦΕΚ 804/τ. Β΄/2017), οικ. 59417/

20-03-2017 (ΦΕΚ 945/τ. Β΄/2017), οικ. 69629/

03-04-2017 (ΦΕΚ 1192/τ. Β΄/2017), οικ. 97087/

11-05-2017 (ΦΕΚ 1688/τ. Β΄/2017), οικ. 104693/

22-05-2017 (ΦΕΚ 1818/τ. Β΄/2017) και οικ. 195983/

28-9-2017 (ΦΕΚ 3545/τ. Β΄/10.10.2017) όμοιες. 

  Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ.1 περ. ιγ., του 

ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/2010) «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2690/09-03-1999 
(ΦΕΚ 45/τ. Α΄/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄/1999) 
περί «Ερασιτεχνικού και Επαγγελματικού Αθλητισμού 
και άλλων διατάξεων». 

4. Τις διατάξεις του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/τ. Α΄/2017). 
5. Τις διατάξεις της αριθ. 66313/24553/25-09-2017 

(ΦΕΚ 3051/τ. Β΄/2017) απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία εγκρίθηκε η 
αριθ. 273/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβου-
λίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης- επικαι-
ροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής. 

6. Την αριθ. 919/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών. 

7. Την αριθ. οικ. 8840/13-01-2017 (ΦΕΚ 39/τ. Β΄/2017) 
απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέ-
ρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της 
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Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε – συ-
μπληρώθηκε με τις αριθ. οικ. 14027/20-01-2017 (ΦΕΚ 97/
τ. Β΄/2017), οικ. 53499/13-03-2017 (ΦΕΚ 804/τ. Β΄/2017), 
οικ. 59417/20-03-2017 (ΦΕΚ 945/τ. Β΄/2017), οικ. 
69629/03-04-2017 (ΦΕΚ 1192/τ. Β΄/2017), οικ. 97087/
11-05-2017 (ΦΕΚ 1688/τ. Β΄/2017), οικ. 104693/
22-05-2017 (ΦΕΚ 1818/τ. Β΄/2017) και οικ. 195983/
28-9-2017 (ΦΕΚ 3545/τ. Β΄/10.10.2017) όμοιες. 

8. Την ανάγκη ταχύτερης και εύρυθμης λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής καθώς και της 
απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πολιτών. 

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη που θα βα-
ρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Περιφέρειας 
Αττικής, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την αριθ. οικ. 8840/13-01-2017 (ΦΕΚ 
39/τ. Β΄/2017) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους 
της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμέ-
νους της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθη-
κε – συμπληρώθηκε με τις αριθ. οικ. 14027/20-01-2017 
(ΦΕΚ 97/τ. Β΄/2017), οικ. 53499/13-03-2017 (ΦΕΚ 804/
τ.Β΄/2017), οικ. 59417/20-03-2017 (ΦΕΚ 945/τ. Β΄/2017), 
οικ. 69629/03-04-2017 (ΦΕΚ 1192/τ. Β΄/2017), οικ. 
97087/11-05-2017 (ΦΕΚ 1688/τ. Β΄/2017), οικ. 104693/
22-05-2017 (ΦΕΚ 1818/τ. Β΄/2017) και οικ. 195983/
28-9-2017 (ΦΕΚ 3545/τ. Β΄/10.10.2017) όμοιες, ως εξής:

Μεταβιβάζουμε στον Περιφερειακό Σύμβουλο Πάντζα 
Σπυρίδωνα του Γεωργίου, την άσκηση των αρμοδιοτή-
των της Περιφερειάρχη, που προβλέπονται στα άρθρα 
56Α, 56Β και 56Γ του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/1999), 
όπως αυτά προστέθηκαν με τα άρθρα 4, 5 και 6 του 
ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/τ. Α΄/29.6.2017).

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. οικ. 8840/13-01-2017 
(ΦΕΚ 39/τ. Β΄/2017) απόφαση της Περιφερειάρχη Ατ-
τικής περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφε-
ρειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς 
Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξου-
σιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» 
σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις αριθ. οικ. 
14027/20-01-2017 (ΦΕΚ 97/τ. Β΄/2017), οικ. 53499/
13-03-2017 (ΦΕΚ 804/τ.Β΄/2017), οικ. 59417/20-03-2017 
(ΦΕΚ 945/τ. Β΄/2017), οικ. 69629/03-04-2017 (ΦΕΚ 1192/
τ. Β΄/2017), οικ. 97087/11-05-2017 (ΦΕΚ 1688/τ. Β΄/2017), 
οικ. 104693/22-05-2017 (ΦΕΚ 1818/τ. Β΄/2017) και οικ. 
195983/28-9-2017 (ΦΕΚ 3545/τ. Β΄/10.10.2017) όμοιες. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017

Η Περιφερειάρχης 

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

    Αριθμ. 364 (4)
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντο-

λή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους Δι-

ευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Πε-

ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα του 
άρθρου 159 παρ. ιγ).

2. Του π.δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/τ. Α΄/27.12.2010) «Ορ-
γανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ. 45/τ. Α΄/09-03-1999) «Κύρω-
ση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά-
ξεις» και ειδικότερα του άρθρου 9 παρ. 2 και 3.

4. Του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/τ. Α΄/2010) «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2006/123 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετι-
κά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες 
διατάξεις».

5. Του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ. Α΄/02-12-2016) άρθρο 
37 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση 
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις προσώπων 
που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 
4369/2016 ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων 
σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», σύμφω-
να με τον οποίο στον Περιφερειάρχη παρέχεται η δυνα-
τότητα να εξουσιοδοτήσει με απόφαση του και όργανο 
ιεραρχικά υφιστάμενο του προϊσταμένου της καθ' ύλην 
αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης να υπογράφει με εντολή 
του τις πράξεις αδειοδότησης που αφορούν την πρό-
σβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την 
άσκησή τους στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε.

6. Της ΔΙΑΔΙΠΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/οικ.32731/21-12-2016 
εγκυκλίου από τη Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμιστι-
κής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Δ/νση 
Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών 
Δημοσίου-Τμήμα σχεδιασμού πολιτικών και έργων 
απλούστευσης διαδικασιών.

7. Της με αριθ. 64544/2317/24-07-2012 απόφασης Πε-
ριφερειάρχη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Προ-
σαρμογή του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας σύμφωνα με το π.δ. 146/27-12-2010 «Ορ-
γανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

8. Τις τοποθετήσεις στις θέσεις Προϊσταμένων των Δι-
ευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώ-
ρινας και Γρεβενών, υφισταμένων του Προϊσταμένου 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

9. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για την 
ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων και την εξασφά-
λιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του 
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προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

1. Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους των Διευθύν-
σεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρι-
νας και Γρεβενών να υπογράφουν σύμφωνα με: α) Την 
παραγρ. ιγ) του ν. 3852/2010 (παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Περιφέ-
ρειας με εξαίρεση χρηματικά εντάλματα πληρωμών) και

β) Το άρθρο 37 παραγρ. 2 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/
τ.Α΄/02-12-2016) εξουσιοδότηση υπογραφής με «ΕΝΤΟ-
ΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» και οργάνου ιεραρχικά υφισταμέ-
νου του προϊσταμένου της καθ' ύλην αρμόδιας Γενικής 
Διεύθυνσης πράξεων αδειοδότησης που αφορούν την 
πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και 
την άσκησή τους στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς 
της Ε.Ε. και συγκεκριμένα:

• Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει-
τουργού.

• Έκδοση άδειας ίδρυσης παιδικής εξοχής-κατασκή-
νωσης.

• Έκδοση άδειας λειτουργίας παιδικής εξοχής-κατα-
σκήνωσης.

• Χορήγηση άδειας λειτουργίας-αναθεώρησης Μονά-
δας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

• Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ, 
ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ.

• Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας, μεταβίβα-
σης, επέκτασης, ανανέωσης Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή 
Ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης αθλημάτων.

• Χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείων, άδειας λει-
τουργίας φαρμακείων, άδειας μεταφερόμενου φαρμα-
κείου, άδειας ανάκλησης φαρμακείων, άδειας συστέγα-
σης φαρμακείων, άδειας αποσυστέγασης και συνέχειας 
λειτουργίας φαρμακείων.

• Χορήγηση άδειας διεξαγωγής αθλητικών συναντήσε-
ων σε εφαρμογή του άρθρου 7 (προσθήκη άρθρου 56Δ 
στο ν. 2725/1999) του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ. 94/τ. Α΄/2017).

• Χορήγηση-διακοπή επιδομάτων νεφροπαθών και 
μεταμοσχευμένων.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Προϊστα-
μένων Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Κα-
στοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών, οι πράξεις που με την 
παρούσα απόφασή τους ανατέθηκε να υπογράφουν με 
«ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», θα υπογράφονται από το 
νόμιμο αναπληρωτή τους.

3. Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως της παρούσας απόφασης, παύει να ισχύει κάθε προη-
γούμενη απόφασή μας που ρύθμιζε διαφορετικά το θέμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 19 Οκτωβρίου 2017 

Ο Περιφερειάρχης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

    Αριθμ. απόφ. 560 (5)

Άρση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μουσικής 

σχολής με την επωνυμία «ΑΕΝΑΟΣ».

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ.4, εδ.28, του ν. 

3852/2010 «Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87Α΄/7-6-2010).

2. Τις διατάξεις του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε-
μάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 90/Α΄/1976)».

3. Τις διατάξεις του β.δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 7/Α΄/1966)» και του 
άρθρου 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπι-
ακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».

4. Τη με αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7-2-1994 απόφαση 
(ΦΕΚ 123/Β΄/23-2-1994) «Καθορισμός παραβόλου για 
ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης 
και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων».

5. Τη με αρ. ΥΠΠΟ/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».

6. Το υπ' αριθ. 116814/2935/1234/872/3-4-2017 έγ-
γραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
το οποίο εξέδωσε την υπ' αριθ. 33664/29-7-1993 (ΦΕΚ 
618/τ. Β΄/13-8-1993) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της 
μουσικής σχολής "Αέναος", αποφασίζουμε:

Την άρση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μου-
σικής σχολής «ΑΕΝΑΟΣ», η οποία στεγάζεται στην οδό 
Τράλλεων 38, διότι σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού η ανωτέρω μουσική 
σχολή έχει διακόψει επί δύο (2) συνεχή έτη τη λειτουργία 
της και σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδ. Α΄ του β.δ. 
16 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» 
(ΦΕΚ 7/τ. Α΄/15.1.1966) «άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
ιδιωτικού μουσικού ιδρύματος αίρεται καθ' ον τρόπον 
χορηγείται».

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βύρωνας, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Δήμαρχος

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02037682610170004*
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