
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός απόδοσης της φράουλας, ως πρώτης 
ύλης αποσταγματοποιείων, σε άνυδρη αιθυλική 
αλκοόλη.

2 Καθορισμός ύψους ημερησίου τροφείου κατα-
σκηνώσεων έτους 2022.

3 Κατανομή προσωπικού στην Δημόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης (πρώην Οργανισμός Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού) του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων.

4 Έγκριση τροποποίησης της απόφασης χορήγη-
σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου επ’ 
ονόματι της ΣΕΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ με την επωνυ-
μία «ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΩΔΕΙΟ» στην οδό Στ. Γρηγορίου 
αρ.19, ως προς τις σχολές και τα τμήματα.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 30/003/000/1828 (1)
Καθορισμός απόδοσης της φράουλας, ως πρώ-

της ύλης αποσταγματοποιείων, σε άνυδρη αιθυ-

λική αλκοόλη. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολού-

χα προϊόντα» (Α’ 281), ιδίως την παρ. 7 του άρθρου 9 
αυτού,

β) της Α.Υ.Ο. υπ’ αρ. 3002475/383/0029/2010 «Λειτουρ-
γία αποσταγματοποιείων» (Β’ 162) και

γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 του Ευρ. Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου «για τον ορισμό, την περιγραφή, 
την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων 

ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων πο-
τών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, 
την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκο-
ολούχα ποτά, τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των 
προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά 
με αλκοόλη, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 110/2008» (L 130).

2. Tο π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. To υπ’ αρ. π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

6. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

7. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) 
και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 
και του άρθρου 41 αυτού.

8. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

9. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.  18), σε συνδυα-
σμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016 και με την υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/
17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της ΑΑΔΕ» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Την υπ’ αρ. 30/003/000/819/2022 εισήγηση της Δι-
εύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων της Γενικής Δ/νσης 
του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, κατόπιν των 
αποτελεσμάτων των σχετικών βιομηχανικών πειραμά-
των που διενεργήθηκαν υπό τον διοικητικό έλεγχο της 
Χ.Υ. Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας.

11. Την αναγκαιότητα καθορισμού της απόδοσης της 
φράουλας, ως πρώτης ύλης αποσταγματοποιείων, σε 
άνυδρη αιθυλική αλκοόλη.

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

Καθορίζουμε την απόδοση της φράουλας, ως πρώτης 
ύλης για την παραγωγή αποστάγματος φράουλας κατά 
την έννοια της κατηγορίας 9 του παραρτήματος Ι του 
καν (ΕΕ) 2019/787, στα δοχεία συλλογής των αποσταγ-
ματοποιείων, η οποία θα είναι 43,3 (±0,7) λίτρα ανύδρου 
αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα ιμβερτοσακ-
χάρου φράουλας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Μαΐου 2022

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

   Αριθμ. 44043 (2)
Καθορισμός ύψους ημερησίου τροφείου κατα-

σκηνώσεων έτους 2022. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 1276/1982 

«Για τη συγχώνευση του κλάδου συντάξεων του Τα-
μείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρείας Διαχειρίσε-
ως Ειδών Μονοπωλίου του Ελληνικού Δημοσίου στο 
Ι.Κ.Α. και ρύθμιση άλλων ασφαλιστικών και συνταξι-
οδοτικών θεμάτων» (Α’ 100), όπως ισχύουν με το άρ-
θρο 17 του ν. 2556/1997 «Μέτρα κατά της εισφοροδι-
αφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα» 
(Α’ 270),

β. της παρ. 1 του άρθρου 32 και του άρθρου 51 του 
ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- 
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστή-
ματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 
παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85),

γ. του άρθρου 1 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρ-
ρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 43),

δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ε. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145),

στ. του άρθρου 32 του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),

ζ. της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρ-
μοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και

η. των π.δ. 62/2020 (Α’ 155) και 2/2021 (Α’ 2) «Διορισμός 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», αντίστοιχα.

2. α. Την υπ’ αρ. 71672/27.9.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτη 
Τσακλόγλου» (Β’ 4443) και

β. την υπό στιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Την υπ’ αρ. 42101/06.05.2022 εισήγηση του προ-
ϊσταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

4. Την υπό στοιχεία ΑΑΥ Μ610/30.3.2022 (Α.Δ.Α: 
6ΜΜΑ46ΜΑΠΣ-ΧΔΟ) απόφαση ανάληψης υποχρέω-
σης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
του e-Ε.Φ.Κ.Α.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής, προκαλείται δαπάνη η οποία δεν δύναται να υπερβεί 
το ποσό των 16.200.100,00 € σε βάρος του προϋπολο-
γισμού οικονομικής χρήσης 2022 του e-Ε.Φ.Κ.Α (Κ.Α.Ε. 
0689), το οποίο εκτιμάται, κατά την ως άνω εισήγηση 
της ΓΔΟΥ, ότι υπερκαλύπτει την προκαλούμενη δαπάνη, 
αποφασίζουμε:

1. Το ημερήσιο τροφείο, που καταβάλλεται από τον 
e-ΕΦΚΑ, για τη φιλοξενία δικαιούχων παιδιών ασφαλι-
σμένων, συνταξιούχων ή των υπαλλήλων του, σε ιδιω-
τικές παιδικές κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο 
2022, καθορίζεται στο ποσό των τριάντα δύο ευρώ και 
πενήντα λεπτών (32,50 €) κατ’άτομο, συμπεριλαμβανο-
μένου του Φ.Π.Α.

Για παιδιά με ειδικές ανάγκες, ηλικίας 6-16 ετών, που 
συμμετέχουν σε ειδικά κατασκηνωτικά προγράμματα, το 
ημερήσιο τροφείο για την ίδια χρονική περίοδο, καθο-
ρίζεται στο ποσό των πενήντα έξι ευρώ (56,00 €) κατ’ά-
τομο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2. Το συνολικό ποσό που διατίθεται για το σκοπό αυτό, 
δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των 16.202.100,00 € και 
με βάση αυτό θα διαμορφωθεί ο αριθμός των ωφελού-
μενων παιδιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Υφυπουργός Εργασίας και
Υπουργός Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ   
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 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./126/6490 (3)
Κατανομή προσωπικού στην Δημόσια Υπηρεσία 

Απασχόλησης (πρώην Οργανισμός Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού) του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 

Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοι-
πές διατάξεις» (Α’ 105/2019), την παρ. 21 του άρθρου 
ενάτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54) και την παρ. 5 του άρ-
θρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α’ 123) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011
(Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπ’ αρ. 42/30-9-2020 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 25/
23-6-2021 και 50/4-11-2021 όμοιες πράξεις.

5. Τo υπ’ αρ. 250769/20-04-2022 αίτημα της Δημόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην Οργανισμός Απασχό-
λησης Εργατικού Δυναμικού) του (Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων).

6. Την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).
7. Το άρθρο 3 του ν. 4921/2022 (Α’ 75).
8. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-

σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή είκοσι δύο (22) ατόμων κατηγορίας ΔΕ 
των κλάδων Διοικητικών Γραμματέων και Προσωπικού 
Η/Υ και τεσσάρων (04) ατόμων κατηγορίας ΤΕ των κλάδων 
Κοινωνικής Εργασίας και Διοικητικού Λογιστικού, βάσει 
των προσωρινών πινάκων κατάταξης του ΑΣΕΠ, κατόπιν 
έκδοσης της υπό στοιχεία 8Κ/2021 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ 
(Α.Σ.Ε.Π. 49), όπως τροποποιήθηκε και δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 55/2021, στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλη-
σης (πρώην Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμι-
κού) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

  Αριθμ. 5957 (4)
Έγκριση τροποποίησης της απόφασης χορήγη-

σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου επ’ 

ονόματι της ΣΕΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ με την επωνυ-

μία «ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΩΔΕΙΟ» στην οδό Στ. Γρηγορίου 

αρ.19, ως προς τις σχολές και τα τμήματα. 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του β.δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσι-

κών ιδρυμάτων» (Α’ 07).
2. Του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο-

ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (Α’ 90).

3. Του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 302), 
όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 7275/2022 υπουρ-
γική απόφαση (Β’ 77).

4. Την παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 «Κύρω-
ση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114), όπως 
προστέθηκε στο στοιχείο 28 της παρ. 4 του άρθρου 94 
του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

5. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

Β. Τις υπουργικές αποφάσεις:
1. Υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/07-02-1994 

«Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανωτέρων Σχολών 
Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκ-
παιδευτηρίων» (Β’ 123).

2. Υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/78036/2473/19-10-2004 «Καθο-
ρισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού 
Εκπαιδευτηρίου» (Β’ 1595).

3. Υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31-03-2011 
«Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής δι-
αδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, 
Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των 
Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης» (Β’ 693).

Γ. Την υπ’  αρ. 312/2022 η οποία τροποποιεί την 
10592/2019 περί ορισμού Αντιδημάρχων και 316/2022 
περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αποφάσεις Δημάρχου.

Δ.
1.Την υπό στοιχεία ΥΠ.ΠΟ./ΚΑΤΕΧΝ/Δ/34636/28-07-1995 

απόφαση ΥΠ.ΠΟ. (Β’ 762), περί χορήγησης άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας Ωδείου στην Ιωάννα Σέγκου σε κτίριο επί 
της οδού Στ. Γρηγορίου αρ. 19, με την επωνυμία «ΘΕΡΜΑ-
ΪΚΟ ΩΔΕΙΟ».

2.Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/52556/27-10-1995 
απόφαση ΥΠ.ΠΟ. (Β’ 934) και την υπ’ αρ. 6010/10-05-2019 
απόφαση Δημάρχου (Β’ 2165), περί τροποποίησης της 
προαναφερόμενης απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυ-
σης και λειτουργίας ωδείου, ως προς τις σχολές και τα 
τμήματα.
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Ε. Την υπ’ αρ. 78476/17-03-2022 αίτηση της ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΣΕΓΚΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για την τροποποίηση της 
ανωτέρω ιδρυτικής απόφασης του ωδείου ως προς τις 
σχολές και τα τμήματα, με την προσθήκη της Σχολής 
Παραδοσιακής Μουσικής και των αντίστοιχων τμημά-
των, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
αποφασίζει:

Α. Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπό στοιχεία 
ΥΠ.ΠΟ./ΚΑΤΕΧΝ/Δ/34636/28-07-1995 απόφασης ΥΠ.ΠΟ. 
που αφορά ωδείο επ’ονόματι της ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΕΓΚΟΥ, με 
την επωνυμία «ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΩΔΕΙΟ» επί της οδού Στ. Γρη-
γορίου αρ.19 εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, ως προς τις σχολές και τα τμήματα, στο 
οποίο εφεξής θα λειτουργούν τα εξής:

α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων και Σύν-
θεσης με τμήματα:

1. ωδικής, 2. ενοργάνωσης πνευστών οργάνων, 3. αρ-
μονίας, 4. αντίστιξης, 5. φυγής, 6. σύνθεσης

β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
1. πληκτών, 2. εγχόρδων, 3. πνευστών, 4. κρουστών ορ-

γάνων, 5. κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο), 6. κλασικής κιθάρας

γ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα:
1. μονωδίας, 2. μελοδραματικής
δ. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής 
ε. Σχολή Σαξοφώνου
στ. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας 
ζ. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας
η. Σχολή Άρπας
θ. Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής, με τμήματα:
1. τραγουδιού και οργάνων πανελληνίου και ευρύ-

τερου ανατολικού ρεπερτορίου, 2. οργάνων τοπικών 
παραδοσιακών ρεπερτορίων, 3. οργάνων του ειδικού 
ρεπερτορίου της νεοελληνικής λαϊκής αστικής μουσικής, 
4. Θεωρητικών.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 11 Μαΐου 2022

Ο Αντιδήμαρχος

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ      

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02023561205220004*
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