
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου.

2 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

3 Καθορισμός μέτρων ελέγχου και κυρώσεων για 
την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
«για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008» (L137).

4 Προσθήκη Σχολής Παραδοσιακής Μουσικής στο 
«Ωδείο Δήμου Νέας Ιωνίας - ΟΠΑΝ».

5 Καθιέρωση ωρών υπερωριακής εργασίας με 
αμοιβή (καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου κατά τις απογευματινές ώρες) κατά το χρονι-
κό διάστημα από 1-1-2022 έως 31-3-2022 για τις 
ανάγκες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του 
Δήμου Λαμιέων.

6 Προσθήκη νέων τμημάτων - Σχολών Παραδο-
σιακής Μουσικής στο Δημοτικό Ωδείο Σερβίων 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7275/10-01-2022 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β΄ 77).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    36040/N1 (1)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Του ν. 682/1977 (Α΄ 244) σε συνδυασμό με τις δια-

τάξεις του ν. 4713/2020 (Α΄ 147).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 

ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»
(Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων 
των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της 
Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκό-
λυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρι-
σης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδο-
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπλη-
ρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για 
την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (Α΄ 18) και όπως αντικαταστάθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 
και 4127/2013» (Α΄ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), της παρ. 3 του άρθρου έκτου 
του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώ-
δικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 268), του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά- 
σεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8), 
του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118) και του 
άρθρου 36 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνό-
γλωση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 159).

3. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών 
για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» (Β΄ 3057),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 
34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 756).

4. Την υπ’ αρ. 151678/ΙΑ/03-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
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τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίησης 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέ-
ντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 1584).

5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

6. Την υπό στοιχεία Φ.2.Β/111508/Δ5/12-08-2013 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο-
λείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου στην 
εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗΣ Χ. Ο.Ε.» (Β΄ 187), 
η οποία τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 108444/
Ν1/28-6-2017 (Β΄ 2420) υπουργική απόφαση.

7. Την υπό στοιχεία ΔA/3472/14-03-2022 (476ης/
11-03-2022 Συνεδρίασης του Δ.Σ.) απόφαση διατύπωσης 
γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

8. Τις υπό στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ. 66991/Ν1/2-6-2020 και με 
υπό στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ. 162023/Ν1/25-11-2020 αιτήσεις 
τροποποποίησης του νομίμου εκπροσώπου της εται-
ρείας «ΑΦΟΙ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗΣ Χ. Ο.Ε.».

9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

10. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.Β/111508/Δ5/
12-08-2013 (Β΄ 187) υπουργική απόφαση χορήγησης 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης -Λυκείου, η οποία τροποποιήθηκε με την υπό στοι-
χεία 108444/Ν1/28-6-2017 (Β΄ 2420) υπουργική απόφα-
ση, ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΑΦΟΙ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗΣ Χ. Ο.Ε.» άδεια Ιδιωτικού 
Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου για 
πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας εκ των οποίων δύο (2) 
δυναμικότητας δεκαεννέα (19) μαθητών έκαστη, μία (1) 
δυναμικότητας είκοσι (20) μαθητών, μία (1) δυναμικότη-
τας δεκαπέντε (15) μαθητών και μία (1) δυναμικότητας 
δεκατεσσάρων (14) μαθητών.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Λυκείου είναι: «Ιδιωτικό Λύκειο - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ».

Το Λύκειο λειτουργεί επί της οδού Παύλου Μελά 29, 
στον Καρέα, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ 

Αριθμ. 35969/Ν1 (2)
   Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 682/1977 (Α΄ 244), σε συνδυασμό με τις διατά-

ξεις του ν. 4713/2020 (Α΄ 147).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 

ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 
222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρ-
θρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων 
των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της 
Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο “Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης”, της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκό-
λυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρι-
σης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδο-
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπλη-
ρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για 
την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (Α΄ 18) και όπως αντικαταστάθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 
και 4127/2013» (Α΄ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) και της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου “Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων” (Α΄ 176) και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 268), του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά- 
σεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8), 
του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118) και του 
άρθρου 36 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την Ελλη-
νόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), 
όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παρ. 3 σε 
συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 50 του 
ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφα-
ση (Β΄ 756).
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5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο-
ποίησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρί-
ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προ-
σώπων και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουρ-
γική απόφαση (Β΄ 1584).

6. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31).
7. Την υπό στοιχεία Φ.2.Α/142634/Δ5/4-10-2013

(Β΄ 287/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδι-
ωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού 
Σχολείου στο Σωματείο «ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

8. Την με ημερομηνία 30-3-2020 αίτηση τροποποίησης 
της άδειας του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/51527/17-12-2021 απόφα-
ση διατύπωσης θετικής γνώμης και την υπό στοιχεία 
ΔΑ/3316/8-3-2022 απόφαση επαναδιατύπωσης θετικής 
γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Το π.δ. 2/2021 (Α΄ 2).
11. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 

του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).

12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.Α/142634/Δ5/
4-10-2013 (Β΄ 287/2014) υπουργική απόφαση χορήγη-
σης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης - Δημοτικού Σχολείου, ως προς τις αίθουσες 
διδασκαλίας, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στο Σωμα-
τείο «ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου 
για δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας και συγκεκριμένα, 
δέκα (10) αίθουσες δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) μα-
θητών έκαστη, μία (1) αίθουσα δυναμικότητας είκοσι 
δύο (22) μαθητών, μία (1) αίθουσα δυναμικότητας είκοσι 
ενός (21) μαθητών, μία (1) αίθουσα πληροφορικής και 
πέντε (5) εργαστήρια.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Δημοτικού Σχολείου είναι «Ιδιωτικό Ισότιμο Δημοτι-
κό - ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΡΣΑΚΕΙΑ - ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ, ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».

Το Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί στην επαρχιακή οδό 
Λογγάδων - Βασιλικής, στα Ιωάννινα, με νόμιμο εκπρό-
σωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον 
Γεώργιο Μπαμπινιώτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2022

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Αριθμ. 30/004/000/485/2022 (3)
    Καθορισμός μέτρων ελέγχου και κυρώσεων για 

την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

«για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1102/2008» (L137).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον υδράργυρο 
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’αρ. 
1102/2008 (L137) και ειδικότερα το άρθρο 16, σύμ-
φωνα με το οποίο τα Κράτη Μέλη καθορίζουν τους 
κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε πε-
ρίπτωση παραβιάσεων του Κανονισμού και λαμβά-
νουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν 
ότι εκτελούνται,

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 και του άρθρου 3 του 
ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34),

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄133),

δ) του Κεφαλαίου Α΄ “Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων” του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), και ειδικότερα της 
παρ. 1 του άρθρου 2, της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 14 
και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41,

ε) του ν. 2960/2001 ’’Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας’’
(Α΄ 265),

στ) της υπ’ αρ. 30/004/000/3021/2021 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Ορισμός Αρμοδίων Αρχών για την εφαρ-
μογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τον υδράργυ-
ρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’αρ. 
1102/2008 (L137/24.5.2017)» (B΄ 2868),

ζ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738),

η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119),

θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123),

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121 και Α΄126 για διόρθωση σφάλματος),
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ια) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2),

ιβ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

ιγ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α' 181), 

ιδ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148),

ιε) του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160), 

ιστ) 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),

ιζ) της υπ’ αρ. 339/2019 κοινής απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051),

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

Άρθρο 1
Μέτρα Ελέγχου

Για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 2017/852 διενεργούνται τακτικοί ή έκτακτοι 
έλεγχοι ως εξής:

α) από τις Χημικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυν-
σης του Γενικού Χημείου του Κράτους της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την παραγωγή, 
διάθεση και αποθήκευση στην αγορά προϊόντων που 
απαγορεύονται ή υπόκεινται σε περιορισμούς σύμφω-
να με τις διατάξεις του ανωτέρω Κανονισμού. Οι δια-
δικασίες δειγματοληψίας και εξέτασης των προϊόντων 
διενεργούνται κατά τρόπο ανάλογο προς εκείνες που 
προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Τρο-
φίμων, Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης και οι δι-
αδικασίες επιθεώρησης διενεργούνται σύμφωνα με το 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Εποπτείας, Ελέγχου και 
Επιθεώρησης που εφαρμόζουν οι Υπηρεσίες της Γενικής 
Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους,

β) από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύ-
θυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων για την εισαγωγή και εξαγωγή των 
προϊόντων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 
παραρτημάτων Ι και ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852, 
συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων υδραργύρου,

γ) από τους οδοντιατρικούς συλλόγους για τον έλεγχο 
εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 
10 του Κεφαλαίου ΙΙΙ και από α) τις Υπηρεσίες Περιβαλλο-
ντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερει-
ακών Ενοτήτων και β) τους οδοντιατρικούς συλλόγους, 
για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 4 και 
6 του ίδιου άρθρου,

δ) από τη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και 
Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 
9 του Κεφαλαίου ΙΙΙ και του Κεφαλαίου IV του εν λόγω 
Κανονισμού.

Άρθρο 2
Κυρώσεις

1. Το εμπόριο, η παραγωγή, η χρήση και η αποθήκευση 
υδραργύρου, ενώσεων υδραργύρου, μειγμάτων υδραρ-
γύρου και προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου, καθώς 
και η διάθεση αποβλήτων και αποβλήτων υδραργύρου 
επιτρέπεται εφόσον είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του 
Κανονισμού 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου «για τον υδράργυρο και για την κα-
τάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’αρ. 1102/2008 (L137). 
Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις της 
παρ. 2.

2. Για τις παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/852 επιβάλλονται ειδικότερα οι κάτωθι κυρώ-
σεις:

α) Για τις παραβάσεις που αφορούν στην παραγωγή 
προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου του άρθρου 5 του 
Κεφαλαίου ΙΙ καθώς και για παραβάσεις των άρθρων 7 
και 8 του Κεφαλαίου ΙΙΙ, επιβάλλεται πρόστιμο από 1.500 
έως 3.500 ευρώ και απαγόρευση κυκλοφορίας και χρή-
σης των προϊόντων.

Τα πρόστιμα της περ. α επιβάλλονται από τον Προϊ-
στάμενο της Χημικής Υπηρεσίας όπου έγινε η δειγματο-
ληψία ή/και ο έλεγχος ενώ η απαγόρευση κυκλοφορίας 
και χρήσης προϊόντος επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών 
Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου 
του Κράτους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
με έκδοση σχετικής απόφασης.

β) Για τις παραβάσεις του Κεφαλαίου ΙΙ, που αφο-
ρούν σε εξαγωγή ή σε εισαγωγή η οποία υπόκειται 
σε απαγόρευση και πραγματοποιείται χωρίς τις προ-
ϋποθέσεις που ορίζει ο ανωτέρω Κανονισμός, επι-
βάλλονται από την ελέγχουσα τελωνειακή υπηρεσία 
οι κυρώσεις του ν. 2960/2001 ‘Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας’ (Α 265).

γ) Για τις παραβάσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 
του Κεφαλαίου ΙΙΙ επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 
1.500 ευρώ, ενώ για τις παραβάσεις των παρ. 4 και 6 του 
ίδιου άρθρου επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 3.000 
ευρώ, κατ’ αναλογία των προβλεπόμενων στο άρθρο 30
του ν. 1650/1986, και αναστολή ή ανάκληση της βεβαί-
ωσης λειτουργίας οδοντιατρείου/πολυοδοντιατρείου 
για το χρονικό διάστημα μέχρι τη συμμόρφωση του 
υπόχρεου.

Τα πρόστιμα των παραβάσεων των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 10 του Κεφαλαίου ΙΙΙ επιβάλλονται από τον 
οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο και των παρ. 4 και 6 του 
ίδιου άρθρου επιβάλλονται α) κατά δέσμια αρμοδιό-
τητα από τον Περιφερειάρχη μετά από εισήγηση των 
Υπηρεσιών Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού 
Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων ή β) από τον 
οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο. Η αναστολή ή ανάκληση 
της βεβαίωσης λειτουργίας οδοντιατρείου/πολυοδο-
ντιατρείου αποφασίζεται από τον οικείο Οδοντιατρικό 
Σύλλογο.

δ) Για τις παραβάσεις του άρθρου 9 του Κεφαλαίου ΙΙΙ 
και των άρθρων του Κεφαλαίου IV επιβάλλονται οι κυρώ-
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σεις που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 66
του ν. 4819/2021 (Α’ 129).

3. Τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα υπολογίζο-
νται λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της παράβα-
σης, τη συχνότητα, την υποτροπή, την ποσότητα του 
προϊόντος που παρήχθη, χρησιμοποιήθηκε, αποθη-
κεύτηκε ή διατέθηκε ως απόβλητο κατά παράβαση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/852, καθώς και το μέγεθος της 
επιχείρησης.

4. Άρνηση πρόσβασης στους επιθεωρητές/ελεγκτές 
στις εγκαταστάσεις επιχείρησης/φορέα για διενέργεια 
επιθεώρησης/ελέγχου ή/και άρνηση παροχής πληροφο-
ριών κατά την επιθεώρηση/έλεγχο συμμόρφωσης προς 
τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 τιμωρείται 
με πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υγείας Περιβάλλοντος και Ενέργειας

AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

I

Αριθμ. απόφ. 158 (4)
    Προσθήκη Σχολής Παραδοσιακής Μουσικής στο 

«Ωδείο Δήμου Νέας Ιωνίας - ΟΠΑΝ».

  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. 28 του τομέα ΣΤ της παρ. Ι του άρθρου 75 

του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) όπως προστέθηκαν της παρ. 4
του άρθρο 94 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

2. Το β.δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών 
ιδρυμάτων» (Α΄ 7) και του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 
«Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 7).

3. Τις περ. β, γ, δ και ε της παρ. 13 του άρθρου 10 του 
ν.3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 302).

4. Τον ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο-
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (Α΄ 90) και του από 11.11.1957 
β.δ. «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του 
Ωδείου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 229).

5. Την υπ’ αρ. 7388/7.2.1994 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανωτέρω Σχολών 

Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκ-
παιδευτηρίων» (Β΄ 123).

6. Την υπ’ αρ. 78036/2473/14.10.2004 υπουργική από-
φαση για «Καθορισμός προδιαγραφών κτηρίων για στέ-
γαση Μουσικού εκπαιδευτηρίου», (Β΄ 1595).

7. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 
κοινή υπουργική απόφαση περί «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» (Β΄ 693).

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33990/31.8.1987 
υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις λειτουργίας 
τμήματος κρουστών» (Β΄ 500), υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/
ΓΝΟΣ/33991/31.8.1987 υπουργική απόφαση «Προ-
ϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κλαβικύμβαλου 
(τσέμπαλο)» (Β΄ 500), υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33992 
/31.8.1987 υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις λει-
τουργίας τμήματος κλασικής κιθάρας» (Β΄ 500), υπό 
στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85303/31.8.2007 
υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις λειτουργίας 
Σχολής Σαξοφώνου» (Β΄ 1913), υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/
ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85301/2007 υπουργική απόφαση 
«Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Χο-
ρωδίας» (Β΄ 1913) και υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟ-
ΠΥΝΣ/22328/10.3.2009 υπουργική απόφαση «Προϋ-
ποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Ορχήστρας» 
(Β΄ 530).

9. Την υπ’ αρ. 7275/2022 απόφαση Υπουργείου Πολι-
τισμού- Β΄ 77 που αφορά τις προϋποθέσεις λειτουργίας 
Σχολών Παραδοσιακής Μουσικής.

10. Την υπ’ αρ. 7578/31-3-2022 αίτηση του Στουπάκη 
Αλέξανδρου και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για την 
προσθήκη νέας Μουσικής Σχολής στο Ωδείο του ΟΠΑΝ - 
Δήμου Νέας Ιωνίας.

11. Το υπ’ αρ. 1902/30-8-2022 στο οποίο δημοσιεύθηκε 
η Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου 
Νέας Ιωνίας, αποφασίζουμε:

Την προσθήκη «Σχολής Παραδοσιακής Μουσικής» 
στο Ωδείο του ΟΠΑΝ-Δήμου Νέας Ιωνίας με τα κάτωθι 
τμήματα σπουδών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1
της 7275/2022 απόφαση Υπουργείου Πολιτισμού»
(Β΄ 77).

1. Τραγουδιού και Οργάνων πανελληνίου και ευρύτε-
ρου ανατολικού ρεπερτορίου.

2. Οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερτορίων.
3. Οργάνων του ειδικού ρεπερτορίου της Νεοελληνι-

κής λαϊκής αστικής μουσικής.
4. Θεωρητικών.
Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δα-

πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Νέα Ιωνία, 31 Μαρτίου 2022

Η Δήμαρχος

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ  
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Αριθμ. 12259 (5)
  Καθιέρωση ωρών υπερωριακής εργασίας με αμοιβή (καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά 

τις απογευματινές ώρες) κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2022 έως 31-3-2022 για τις ανάγκες των Κέ-

ντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Λαμιέων.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 45 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85).
2) Το άρθρο 20 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4147/2013 

(Β΄ 98).
3) Το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
4) Τα άρθρα 36, 48, 49, 171 και 176 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων» (Α΄ 143).
5) Τα άρθρα 7 και 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 

και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

6) Τα υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 και 2/31029/ΔΕΠ/6/5/2016 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών περί 
Παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

7) Το άρθρο 69 του ν. 4886/2022 (Α΄ 12).
8) Το υπό στοιχεία 5783 ΕΞ 2022/17.2.2022 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
9) Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λαμιέων (Β΄ 4224/2020).
10) Την υπ’ αρ. 35255/04-09-2019 απόφαση Δημάρχου Λαμιέων με θέμα: «Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμ-

ματέα Δήμου Λαμιέων» (ΑΔΑ: 66Ι4ΩΛΚ- ΦΧΚ).
11) Την υπ’ αρ. 35923/09-09-2019 απόφαση Δημάρχου Λαμιέων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Γενική 

Γραμματέα του Δήμου Ευσταθία Χριστοπούλου και παροχής σε αυτήν εξουσιοδότησης προς υπογραφή εγγράφων» 
(ΑΔΑ: 6ΡΨΟΩΛΚ-ΗΦ5).

12) Την υπ΄αρ. 12093/30-03-2022 βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2022 έως 31-3-2022 για τις 
ανάγκες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου μας, και για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για την διεκ-
περαίωση υποθέσεων, που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, υπό 
την προϋπόθεση της χορήγησης βεβαίωσης από την Διεύθυνση Υπηρεσιών μιας Στάσης του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, σχετικά με τη χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων στην εφαρμογή «Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης» 
από τους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π. και την πρόσβασή τους στην θυρίδα του Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Απογευματινή (17:00-22:00) 
(αρ. υπαλ.* 40 ώρες * 3 μήνες)

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΜΟΝΙΜΟΙ 7 840
ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΜΟΝΙΜΟΙ 2 240
ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΜΟΝΙΜΟΙ 1 120

ΣΥΝΟΛΟ 10 1200

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 31 Μαρτίου 2022

Με εντολή Δήμαρχου
Η Γενική Γραμματέας

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  

Ι

Αριθμ. απόφ. 71 (6)
  Προσθήκη νέων τμημάτων - Σχολών Παραδοσιακής Μουσικής στο Δημοτικό Ωδείο Σερβίων σύμφωνα με 

την υπ’αρ. 7275/10-01-2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 77).

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 524/80 (Α΄ 143).
2. Την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 3833/2010, 
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σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των 
κεφαλαίων Α΄Β΄και Γ΄ του ν. 2190/1994 «Οι λογοτέχνες, 
καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που 
προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους».

3. Το υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 
έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξα-
κολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 524/1980 
για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του 
ν. 3812/2009 (καλλιτεχνικό προσωπικό)

4. Το π.δ. 523/17-6-1980 (Α΄ 143) όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το υπ’αρ. 476/1981 π.δ. (Α΄ 132).

5. Το π.δ. 524/17-6-1980 (Α΄ 143)
6. Την παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015.
7. Το β.δ. 16/1966.
8. Το β.δ. 57/1957.
9. Το υπ’ αρ. 69161/Β’/31-12-2020, Σύσταση Κοινωφε-

λούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινω-
φελής Επιχείρηση Δήμου Σερβίων (Κ.Ε.Δ.Σ)» και ισχύει.

10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ωδείου 
(Β΄ 4765/2021).

11. Την υπ’ αρ. 19/22-03-2021 απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. 
για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ-
νου Χρόνου με αντίτιμο, στο πλαίσιο του Προγραμμα-
τισμού Προσλήψεων έτους 2021 και την υπ’ αρ. οικ. 14626/ 
26-02-2021 Εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας προς το ΥΠ.ΕΣ 
και Δ.Α. σχετική με το υποβαλλόμενο αίτημα του Ν.Π.Ι.Δ.

12. Την υπ’ αρ. οικ. 38749/24-05-2021 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε η απα-
σχόληση δέκα επτά (17) ατόμων Καλλιτεχνικού - Διδακτι-
κού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών για την παροχή 
υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

13. Το γεγονός ότι στο σκέλος των εξόδων του προ-
ϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «Κ.Ε.Δ.Σ.» οικονομικού έτους 
2022 έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις. Ανάλο-
γες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό 
του επόμενου οικονομικού έτους επειδή οι συμβάσεις 
του εν λόγω προσωπικού λήγουν μετά την 31-12-2022.

14. Την υπ’αρ. 5/28-03-2022 απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΙΔ 
«περί έγκρισης προσλήψεων καθηγητών μουσικής και 
Καλλιτεχνικού Διευθυντή - Μουσικού, με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου (με μορφή αντιτίμου) στο Δημο-
τικό Ωδείο Σερβίων για το Ωδειακό Έτος 2022- 23 και 
ορισμός τριμελούς επιτροπής του αρ. 4 του π.δ. 524/1980 
«περί επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού» σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 47/29-07-2021 απόφαση Προέδρου του 
ΝΠΙΔ όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. οικ. 101359/
23-08-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζει:

1. Την προσθήκη Τμημάτων - Σχολών Παραδοσιακής 
Μουσικής στο Δημοτικό Ωδείο που βρίσκεται στα Σέρβια 
του Ν. Κοζάνης επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 7 με 
τα παρακάτω τμήματα σπουδών:

Α. Τμήμα Τραγουδιού και Οργάνων πανελληνίου και 
ευρύτερου ανατολικού ρεπερτορίου με τμήματα:

Α1: Ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι
Α2: Όργανα: ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ
Α2α. Ούτι
Α2β. Λαούτο

Α2γ. Πολίτικο Λαούτο
Α2δ. Πανδουρίδα - Ταμπούρ 
Α2ε. Πανδουρίδα - Ταμπουράς 
Α2στ. Μαντολίνο
Α2ζ. Σαντούρι 
Α2η. Τσίμπαλο 
Α2θ. Κανονάκι 
Α2ι. Πολίτικη Λύρα
Α2ια. Βιολοντσέλο 
Α2ιβ. Βιολί
ΑΕΡΟΦΩΝΑ
Α2ιγ. Νέι, 
Α2ιδ. Κλαρίνο
Α2ιε. Φλογέρα - Σουραύλι 
Α2ιστ. Σύριγγα Πανός (μουσκάλι) 
Α2ιζ. Τρομπέτα
Α2ιη. Σαξόφωνο 
Α2ιθ. Τρομπόνι 
ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΩΝΑ
Α2κ. Παραδοσιακά μεμβρανόφωνα κρουστά (νταού-

λια, ντέφια, μπεντίρ, τουμπελέκι)
Β. Τμήμα Οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερτο-

ρίων:
Β1. Όργανα:
ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ
Βα. Κρητική λύρα
Ββ. Ποντιακή λύρα (και καππαδοκικός κεμανές)
Βγ. Λύρα Ανατολικού Αιγαίου (Δωδεκαννήσων και 

Λήμνου)
Βδ. Λύρα Θράκης και Μακεδονίας
ΑΕΡΟΦΩΝΑ
Βε. Άσκαυλος (Μακεδονική - Θρακική γκάϊντα, Νησιώ-

τικη τσαμπούνα, Ποντιακό αγγείον)
Βστ. Ζουρνάς (Μακεδονίας, Θράκης, Στερεάς Ελλάδος)
Γ. Τμήμα Οργάνων του ειδικού ρεπερτορίου της Νεο-

ελληνικής λαϊκής Αστικής Μουσικής:
Γ1. Όργανα:
Γα. Μπουζούκι (τρίχορδο, τετράχορδο, τζουρά, μπα-

γλαμά)
Γβ. Λαϊκή κιθάρα.
Γγ. Αερο-ιδιόφωνα: Ακκορντεόν
Δ. Τμήμα Θεωρητικών Ελληνικής Παραδοσιακής Μου-

σικής
Επιπροσθέτως με την υπ’ αρ. 7275/10-01-22 απόφαση 

του Υπουργείου Πολιτισμού καθορίζονται οι τάξεις, τα έτη 
φοίτησης, οι τίτλοι σπουδών, οι προϋποθέσεις εγγραφής, 
τα γενικά μαθήματα, η ύλη διδασκαλίας των υποχρεωτικών 
μαθημάτων, η ύλη διδασκαλίας των οργάνων, η ύλη των 
εξετάσεων και τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού.

2. Από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού 
Προσώπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Σέρβια, 30 Μαρτίου 2022

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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