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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/
61929/864/15.06.2022 απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του 
προγράμματος “Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή” 
που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020» (Β’ 3099).

2 Προσθήκη Τμημάτων Παραδοσιακής Μουσικής 
στο Ωδείο Μάνδρας «Ελευθέριος Καλκάνης».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/69050/990 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/

61929/864/15.06.2022 απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του 

προγράμματος “Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή” 

που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020» (Β’ 3099).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

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

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύ-
σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετο-
νομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-

μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» 
(Α’ 114).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α’ 160).

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

6. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και 
Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

7. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική 
απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (Τροπο-
ποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής από-
φασης 46274/26.09.2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857).

8. Το άρθρο 24 του ν. 3769/2009 «Εφαρμογή της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά 
την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή 
αυτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 105), όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 31 του ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός 
Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες δια-
τάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και 
την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 105).

9. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

10. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο-
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματι-
κή Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 
”Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 61).

11. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
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12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ’ αρ. 1080/2006 
Κανονισμού του Συμβουλίου.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006».

14. Την υπό στοιχεία C (2014) 10160 final/18.12.2014 
(CCI 2014GR16M1OP001) απόφαση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής περί έγκρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.

15. Την υπ’ αρ. 173729/12.12.2014 κοινή υπουργική 
απόφαση για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ε.Π. «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-
2020 (ΑΔΑ: 6ΨΣΗ0-ΑΨ9).

16. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29-08-2016 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας 
”Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας” και αντικατάσταση των υπό 
στοιχεία Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β’ 1540) και Δ13/
Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β’ 1577) κοινών υπουργικών 
αποφάσεων, όπως ισχύουν» (Β’ 2733).

17. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/EΥΘΥ/1020/
20.10.2016 υπουργικής απόφασης ”Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 
(Β’1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επι-
λεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία 
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πρά-
ξεων” (Β’ 3521)» (Β’ 5968).

18. Την υπ’ αρ. 5928/01-06-2022 «Γραπτή διαδικασία 
για την έγκριση του εγγράφου 20ής Εξειδίκευσης του 
Ε.Π. ”Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη” 2014- 2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)», στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται και η δράση «Αντικατάσταση και 
ανακύκλωση ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συ-
σκευών».

19. Την υπό στοιχεία ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6431/
10-06-2022 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, 
με κωδικό 10.4c.15.3.7.1, α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6043 και τίτλο 

«Αντικατάσταση και ανακύκλωση ενεργοβόρων οικια-
κών ηλεκτρικών συσκευών».

20. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/60822/846/
14.06.2022 (Β’ 3006) κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) 
σύμφωνα με την οποία ορίζεται η «Ανακύκλωση Συσκευ-
ών Α.Ε.» ως φορέας πιστοποίησης της αντικατάστασης 
και απόσυρσης συσκευών και καταβολής της χρηματο-
δότησης.

21. Τον ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη 
διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 
2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροπο-
ποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της 
Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων 
συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργα-
νισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προ-
ϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 
χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς 
επείγουσες ρυθμίσεις.» (Α’ 129).

22. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/
15.06.2022 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος 
“Ανακυκλώνω- Αλλάζω Συσκευή” που θα υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 3099).

23. Την υπό στοιχεία ΕΥΚΕ 1016/60489/10-06-2022 
γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύ-
σεων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

24. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/68776/1534/
04.07.2022 εισήγηση της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Διεύθυνσης Προϋπολο-
γισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

25. Την ανάγκη για παράταση της προθεσμίας υποβο-
λής αιτήσεων λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των 
πολιτών, σε συνδυασμό με την περαιτέρω εξειδίκευση 
κριτηρίων συμμετοχής ειδικών κατηγοριών ωφελούμενων.

26. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού πέραν αυτής που αναφέρεται στην ανωτέ-
ρω υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/15.06.2022 
απόφαση, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ-
ΕΝ/61929/864/15.06.2022 (Β’  3099) απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη 
του προγράμματος “Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή” 
που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», 
ως κατωτέρω:

Α. Η 2η περίπτωση του εδαφίου 6 της παρ. 2.3 του 
Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται 
ως εξής:

«ειδικά για την περίπτωση των ψυγείων και καταψυ-
κτών, γίνονται δεκτές προς ανακύκλωση παλαιές συ-
σκευές που συμμορφώνονται με τις κάτωθι ενεργειακές 
οδηγίες

(α) 92/75/22.09.92, με εφαρμογή από το 1993,
(β) 94/2/21.01.94, με εφαρμογή από το 1995,
(γ) 1060/2010/28.09.10, με εφαρμογή από 30/11/2011».
Β. Η 3η περίπτωση του εδαφίου 3 της παρ. 5.1 του 

Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται 
ως εξής:
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«την ύπαρξη ή μη μέλους ΑΜΕΑ στην οικογένεια, ώστε 
να γίνει η κατά περίπτωση διασταύρωση με στοιχεία του 
κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας, ή εναλλακτικά μέσω 
προσκόμισης αντίστοιχης γνωμάτευσης ή πιστοποιητι-
κού από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας 
ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί 
να ασκεί τις αρμοδιότητές της.».

Γ. Στο τέλος της περ. 5 του εδαφίου 6 της παραγράφου 
5.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστί-
θεται η φράση:

«Ο έλεγχος γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που ο ωφε-
λούμενος δηλώνει την ύπαρξη αναπηρίας και ζητεί την 
εφαρμογή του ωφελήματος του αντίστοιχου κριτηρί-
ου βαθμολόγησης. Στην περίπτωση που ο έλεγχος δεν 
αποβεί επιτυχής, παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα 
δήλωσης της αναπηρίας με βάση την προσκόμιση αντί-
στοιχης γνωμάτευσης/πιστοποιητικού κατά τα ανωτέρω 
(μη αυτόματη διασταύρωση).».

Δ. Τα εδάφια 2, 3, 4 και 5 του κριτηρίου Κ2: ΑΜΕΑ της 
παραγράφου 5.4 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμ-
ματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Οικογένεια με μέλος ΑΜΕΑ: Για τους σκοπούς και μόνο 
του Προγράμματος, ως οικογένεια με μέλος ΑΜΕΑ θα 
λογίζεται η οικογένεια της οποίας ο αιτών/αιτούσα (υπό-
χρεος δήλωσης φορολογίας ή σύζυγος/ΜΣΣ) ή κάποιο 
από τα εξαρτώμενα τέκνα του πίνακα 8.1 της δήλωσης 
φορολογίας έχουν αναπηρία με ποσοστό ίσο ή μεγαλύ-
τερο του 67%. Τα μέλη της οικογένειας υπολογίζονται 
με βάση τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο κριτήριο 
Κ1. Η ύπαρξη και το ποσοστό αναπηρίας συγκεκριμένου 
μέλους που δηλώνεται στην αίτηση (αιτούντα/αιτού-
σας ή εξαρτώμενου τέκνου), επιβεβαιώνεται με βάση τα 
στοιχεία που παρέχονται από το Κέντρο Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), ή κατά περίπτωση από υγειονομι-
κή επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια 
αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις 
αρμοδιότητές της.».

Ε. Στην περ. 4 του εδαφίου 1 της παραγράφου 6.3 του 
Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται 
δραστηριότητα (ΚΑΔ) ως εξής:

«- 46.69.19.38 «Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μη-
χανημάτων».

ΣΤ. Η ενότητα «Περίοδος Υποβολής & αξιολόγησης Αι-
τήσεων Χρηματοδότησης» του Κεφαλαίου 8 του Οδηγού 
Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:"

«Αιτήσεις χρηματοδότησης από δυνητικούς ωφε-
λούμενους μπορούν να υποβάλλονται από την Τρίτη 
21/06/2022 και μέχρι την Παρασκευή 08/07/2022. Μετά 
την παρέλευση της καταληκτικής προθεσμίας και για 
τρεις (3) ακόμα ημέρες, θα παρέχεται η δυνατότητα 
υποβολής καταχωρημενων αιτήσεων που βρίσκονται 
σε εκκρεμότητα. Στο διάστημα αυτό δεν θα δίνεται η δυ-
νατότητα δημουργίας ή ακύρωσης αίτησης. Ακολουθεί η 
αξιολόγηση, κατάταξη των αιτήσεων και η ανακοίνωση 
των προσωρινών αποτελεσμάτων.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ-
ΕΝ/61929/864/15.06.2022 απόφαση του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμμα-
τος “Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή” που θα υλοποιηθεί 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 3099).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 202 (2)
Προσθήκη Τμημάτων Παραδοσιακής Μουσικής 

στο Ωδείο Μάνδρας «Ελευθέριος Καλκάνης».

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το στοιχείο 28 του τομέα στ της παρ. Ι του άρθρου 

75 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) όπως προστέθηκε με την 
παρ. 4 του άρθρου 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’ 302).

3) Τον ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορού-
ντων τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσι-
κών ιδρυμάτων (Α΄ 90) και το από 11/11/1957 Β.Δ/τος 
”Περι κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδεί-
ου Θεσσαλονίκης” (ΦΕΚ 229/Α’/1957)».

4) Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/οικ. 38573/1216/
31-03-2011 κοινή υπουργική απόφαση «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» (Β’ 693).

5) Την υπ’ αρ. 7388/07-02-1994 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός παράβολου για ίδρυση Ανωτέρω Σχολών 
Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Ιδιωτικών Μουσικών Εκ-
παιδευτηρίων» (Β’ 123).

6) Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85303/
2007 υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις λειτουργίας 
Σχολής Σαξοφώνου» (Β’ 1913) και με την υπό στοιχεία 
ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85301/2007 υπουργική από-
φαση «Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης 
Χορωδίας» (Β’ 1913).

7) Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/22328/
2009 υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις λειτουργίας 
Σχολής Διεύθυνσης Ορχήστρας» (Β’ 530).

8) Την υπ’ αρ. 7275/10-01-2022 (Β’ 77) απόφαση με 
την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργείας 
των Σχολών Παραδοσιακής Μουσικής στα Ωδεία και τις 
Μουσικές Σχολές της χώρας.

9) Την υπ’ αρ. 686/03-08-2017 (Β’ 3129) απόφαση περί 
μεταβίβασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου 
στην Καλκάνη Βασιλική-Νικολέττα.

10) Την υπ’ αρ. 948/13-09-2019 απόφαση Δημάρχου 
του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας «Προσθήκη Τμημάτων 
Σχολών στο Ωδείο Μάνδρας ”Ελευθέριος Καλκάνης”» 
(Β’ 3666).
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11) Την υπ’ αρ. 5826/16-05-2022 αίτηση της Καλκάνη 
Βασιλική-Νικολέττα, Διευθύντριας του Ωδείου Μάνδρας 
‘Ελευθέριος Καλκάνης’ και τα υποβληθέντα δικαιολογη-
τικά για την προσθήκη όλων των τμημάτων παραδοσι-
ακής μουσικής όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ αρ. 77/Β’/
17-01-2022, στο ωδείο με την επωνυμία: «Ωδείο Μάν-
δρας ”Ελευθέριος Καλκάνης”».

12) Το υπ’ αρ. 3597/07-06-2022 Διπλότυπο Είσπραξης 
(παράβολο ποσού 150,00 ευρώ) υπέρ του Ελληνικού Δη-
μοσίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνει την λειτουργία (προσθήκη) των παρακάτω 
Σχολών Παραδοσιακής Μουσικής, στο ΩΔΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ 
”ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ”, που βρίσκεται επί της οδού 
Αρχιμήδους και Θεμιστοκλέους, Τ.Κ. 196 00 - Μάνδρα 
Αττικής:

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

Α1: Ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι
Α2: Όργανα: ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ, ΑΕΡΟΦΩΝΑ, ΜΕΜΒΡΑΝΟ-

ΦΩΝΑ

Β) Τμήμα Οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερ-
τορίων:

Β1: Όργανα: ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ, ΑΕΡΟΦΩΝΑ
Γ) Τμήμα Οργάνων του ειδικού ρεπερτορίου της Νεο-

ελληνικής λαϊκής Αστικής Μουσικής:
Γ1: Όργανα:
Γα: ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ, 
Γβ: ΛΑΪΚΗ ΚΙΘΑΡΑ,
Γγ: ΑΕΡΟ-ΙΔΙΟΦΩΝΑ: Ακορντεόν
Δ) Τμήμα Θεωρητικών Ελληνικής Παραδοσιακής Μου-

σικής
Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπά-

νη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μάνδρας - 
Ειδυλλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μάνδρα, 23 Ιουνίου 2022

Ο Δήμαρχος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02034650407220004*
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