
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση και συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλί-
ου με αρμοδιότητα επί των υπαλλήλων όλων των 
επιμελητηρίων της χώρας και της Κ.Ε.Ε.

2 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων 
οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων ανα-
γκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαι-
νόμενα (θυελλώδεις άνεμοι) στις Τ.Κ. Συκολόγου, 
Καλαμίου, Πεύκου, Αγ. Βασιλείου, Κεφαλοβρυσίου, 
Αμιρών, Βάχου, Άνω Βιάννου, Κάτω Βιάννου και 
Χόνδρου του Δήμου Βιάννου της Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

3 Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Μουσικής Σχολής «ΜΕΛΩΔΕΙΟΣ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 39613 (1)

  Σύσταση και συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβου-

λίου με αρμοδιότητα επί των υπαλλήλων όλων 

των επιμελητηρίων της χώρας και της Κ.Ε.Ε. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του αρθρ. 82 του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων 

εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επι-
μελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 171),

β. των αρθρ. 146Α και 146Β του ν. 3528/2007 «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως 
ισχύει,

γ. του αρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το αρθρ. πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

δ. του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύει,

ε. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112), όπως ισχύει,

στ. της παρ. 2 του αρθρ. 2 του π.δ. 123/2016 «Ανασύ-
σταση και ..., μετονομασία Υπουργείων ... Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού ...» (Α΄ 208),

ζ. του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 37),

η. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

2. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/82/οικ.28008/31.10.2016 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης με θέμα «Ενέργειες για τη συγκρότη-
ση των πρωτοβαθμίων Πειθαρχικών Συμβουλίων ... με 
θητεία από 1.1.2017 έως 31.12.2018».

3. Την αριθμ. 49614/ΔΙΟΕ-1180/19.11.2012 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων «Σύσταση - Συγκρότηση 
Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων και τους φορείς που υπάγονται σε αυτό 
(ήτοι Ν.Π.Δ.Δ και Γενικές Γραμματείες)» (Β΄ 3196), όπως 
ισχύει.

4. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/1/οικ.13718/18.06.2012 
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Σύσταση πει-
θαρχικών συμβουλίων του αρθρ. 146Β του ν. 3528/2007 
όπως ο ν. 3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύ-
τερο του ν. 4057/2012».

5. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/341/οικ.10874/03.05.2012 
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Πειθαρχικό 
δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων».

6. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού καθορίζεται με κοινή 
Υπουργική απόφαση που προβλέπουν οι διατάξεις της 
παρ. 4 του αρθρ. 146Β του ν. 3528/2007, όπως ισχύει για 
την αποζημίωση των τακτικών μελών των πειθαρχικών 
συμβουλίων, καθώς και των αναπληρωματικών μελών 
των εν λόγω συμβουλίων, ανάλογα με τις συνεδριάσεις 
στις οποίες μετείχαν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1. Α. Συνιστάται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.) κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο για τους 
υπαλλήλους όλων των Επιμελητηρίων της χώρας και της 
Κ.Ε.Ε., με έδρα το κατάστημα/κτίριο στέγασης της Κ.Ε.Ε. 
στην Αθήνα, (Ακαδημίας 6, Τ.Κ. 10671).

Β. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της προηγούμενης παρ. 
1Α είναι πενταμελές και συγκροτείται, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο αρθρ. 82 του ν. 4497/2017 καθώς και στις 
παρ. 3, 6, 7, 8, του αρθρ. 146Β του ν. 3528/2007 όπως 
ισχύει.

Γ. Γραμματέας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ορίζεται 
υπάλληλος της Κ.Ε.Ε., κατηγορίας ΠΕ, ο οποίος ορίζεται 
με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση ορισμού των 
μελών.

Δ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει κατά τη 
διάρκεια ή μη του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των 
Δημοσίων Υπηρεσιών, εκτός του χρόνου που καλύπτε-
ται από υπερωριακή απασχόληση, και σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

2. Α. Συγκροτείται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρί-
ων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.) πενταμελές, κοινό Πειθαρχικό Συμ-
βούλιο, με αρμοδιότητα επί των υπαλλήλων όλων των 
Επιμελητηρίων της χώρας και της Κ.Ε.Ε.

Το κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από: 
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθη-

νών ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του έναν πρωτοδίκη 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

β) Έναν πάρεδρο ή δικαστικό πληρεξούσιο του Νομι-
κού Συμβουλίου του Κράτους με τον αναπληρωτή του, 
οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους.

γ) Έναν μόνιμο υπάλληλο, προϊστάμενο Διεύθυνσης, 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με τον ανα-
πληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Υπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

δ) Δύο (2) αιρετούς μονίμων και δύο (2) Ι.Δ.Α.Χ. εκ-
προσώπους των εργαζομένων στα Επιμελητήρια της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή την Κ.Ε.Ε. με τους 
αναπληρωτές τους.

Όταν το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσω-
πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, στο Συμβούλιο μετέχουν οι αιρετοί εκπρόσωποι 
των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου. 

Β. α) Η θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι δι-
ετής. Κατά τη διάρκεια της θητείας του απαγορεύεται 
η αντικατάσταση των μελών του, εκτός αν συντρέχουν 
αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί 
λόγοι. 

β) Οι τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις στο υφιστάμενο Πει-
θαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, που αφορούν σε πειθαρχικά θέματα των υπαλ-
λήλων όλων των επιμελητηρίων της χώρας και της Κ.Ε.Ε., 
μέχρι την έναρξη λειτουργίας του παρόντος Πειθαρχικού 
Συμβουλίου, διαβιβάζονται σε αυτό, το αργότερο μέσα 
σε ένα (1) μήνα από την έκδοση της απόφασης συγκρό-
τησης/ορισμού μελών του και κρίνονται από αυτό. 

γ) Χρέη Γραμματέα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκτελεί 
ένας υπάλληλος της Κ.Ε.Ε., κατηγορίας ΠΕ, ο οποίος ορί-

ζεται με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση ορισμού 
των μελών. 

δ) Εισηγητές στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ορίζονται με 
πράξη του Προέδρου, μόνο μέλη αυτού, τακτικά ή ανα-
πληρωματικά.

ε) Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν στις συνεδριά-
σεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου σε περίπτωση απου-
σίας ή κωλύματος των τακτικών μελών.

στ) Ο αναπληρωτής του προέδρου προεδρεύει σε πε-
ρίπτωσης απουσίας ή κωλύματος του προέδρου. 

Γ. Για τη διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβου-
λίου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του μέρους 
Ε΄ του ν. 3528/2007 όπως ισχύει. 

Δ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει εντός και 
εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσί-
ων Υπηρεσιών, εκτός του χρόνου που καλύπτεται από 
υπερωριακή απασχόληση, και σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Απριλίου 2018

Ο Υπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ 

Ι

   Αριθμ. ΠΟΛ. 1066 (2)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-

νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά 

φαινόμενα (θυελλώδεις άνεμοι) στις Τ.Κ. Συκο-

λόγου, Καλαμίου, Πεύκου, Αγ. Βασιλείου, Κεφα-

λοβρυσίου, Αμιρών, Βάχου, Άνω Βιάννου, Κάτω 

Βιάννου και Χόνδρου του Δήμου Βιάννου της Πε-

ριφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέ-

ρειας Κρήτης.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α΄ 114), 

όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός 
Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των 
βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που 
εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρ-
θρου του ν. 2275/1994 (Α΄ 238), όπως ισχύει, με τις οποίες 
ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημο-
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων 
θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές 
ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλ-
λει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το 
Δημόσιο.
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3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως 
ισχύουν.

5. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181/2017) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών».

6. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968/2017) 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (Β'3696) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών 
Αικατερίνη Παπανάτσιου».

9. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.

10. Την αριθμ. οικ. 42/30.01.2018 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: 7ΤΓ87ΛΚ-ΤΗΨ), με την οποία 
κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας οι Τοπικές Κοινότητες Συκολόγου, Καλαμίου, 
Πεύκου, Αγ. Βασιλείου, Κεφαλοβρυσίου, Αμιρών, Βάχου, 
Άνω Βιάννου, Κάτω Βιάννου και Χόνδρου του Δήμου 
Βιάννου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της 
Περιφέρειας Κρήτης.

11. Την απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών
ΠΟΛ 1031/20.02.2018 (Β΄ 647).

12. Την αριθμ. οικ. 77/16.02.2018 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: Ω1ΧΒ7ΛΚ-ΣΜΨ), με την οποία 
παρατάθηκε έως και 30.06.2018 η κήρυξη σε κατάσταση 
Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Τοπικών 
Κοινοτήτων Συκολόγου, Καλαμίου, Πεύκου, Αγ. Βασιλεί-
ου, Κεφαλοβρυσίου, Αμιρών, Βάχου, Άνω Βιάννου, Κάτω 
Βιάννου και Χόνδρου του Δήμου Βιάννου της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

13. Το αριθμ. 1095/21.02.2018 έγγραφο αίτημα του 
Δημάρχου Βιάννου προς την Υφυπουργό Αικατερίνη 
Παπανάτσιου με θέμα «Διευκόλυνση φορολογικών και 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων των κατοίκων του Δήμου 
Βιάννου».

14. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμε-
να είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική 
και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.

15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 30.06.2018 οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων 
και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση 
(έδρα) στις Τοπικές Κοινότητες Συκολόγου, Καλαμίου, 
Πεύκου, Αγ. Βασιλείου, Κεφαλοβρυσίου, Αμιρών, Βά-
χου, Άνω Βιάννου, Κάτω Βιάννου και Χόνδρου του Δή-
μου Βιάννου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 
της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες λήγουν ή έληξαν 
από 23.03.2018 μέχρι και την 30.06.2018. Έως την ίδια 

ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, πα-
ρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων 
ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βε-
βαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 30.06.2018 η πληρωμή 
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 23.03.2018 
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Απριλίου 2018

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 148 (3)
Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

Μουσικής Σχολής «ΜΕΛΩΔΕΙΟΣ».

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι τομέας στ. αριθμ. 

28 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. A΄/8-6-2006) όπως 
προστέθηκαν με το άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/τ. A΄/7-6-2010).

2. Το β.δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/τ. Α΄/15.1.1966) «Περί ιδρύ-
σεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α΄/1966) 
και του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του αρ. 10 παρ. 13 εδ. β, γ, δ, ε του 
ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/τ. Α΄/24.12.2003 «Ρύθμιση θεμά-
των Υπ. Πολιτισμού και άλλες διατάξεις».

4. Τον ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο-
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α΄/1976) και του από 
11.11.1957 β.δ/τος «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κα-
νονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α΄/1957).

5. Η με αριθμ. 7388/7.2.1994 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 123/Β΄/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου για 
ίδρυση Ανωτέρω Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης 
και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων».

6. Την με αριθμ. 78036/2473/14.10.2004 υπουργική 
απόφαση για «Καθορισμός προδιαγραφών κτηρίων 
για στέγαση Μουσικού εκπαιδευτηρίου». (ΦΕΚ 1595/
Β΄/2004).

7. Την με αριθμ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 κοι-
νή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011 περί «Διεκπε-
ραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας 
χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών 
μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσι-
κών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των ενιαίων 
Κέντρων Εξυπηρέτησης».

8. Την με αριθμ. υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/ 
33990/31.8.1987 (ΦΕΚ 500/Β΄/16.9.1987) «Προϋποθέσεις 
λειτουργίας τμήματος κρουστών», Υπουργική απόφαση 
ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33991/31.8.1987 (ΦΕΚ 500/Β΄/16.9.1987) 
«Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κλαβικύμβαλου 
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(τσέμπαλο)», υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33992/
31.8.1987 (ΦΕΚ 500/Β΄/16.9.1987) «Προϋποθέσεις λει-
τουργίας τμήματος κλασικής κιθάρας», υπουργική 
απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85303/31.8.2007 
(ΦΕΚ 1913/Β΄/14.9.2007) «Προϋποθέσεις λειτουργί-
ας Σχολής Σαξοφώνου», Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/
ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85301/2007 (ΦΕΚ 1913/Β΄/31.8.2007) 
«Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Χορω-
δίας» και υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 
22328/10.3.2009 (ΦΕΚ 530/Β΄/23.3.2009) «Προϋποθέσεις 
λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Ορχήστρας».

9. Την με αριθμ. 4415/16-2-2015 αίτηση του Κωνστα-
ντίνου Καψούλη και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για 
την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικής 
Σχολής.

10. Το από 9/2/2016 πρακτικό αυτοψίας της Επιτρο-
πής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο αναφέ-
ρεται στο κτίριο, που βρίσκεται επί της οδού Σαφραμπό-
λεως αριθμός 48 του Δήμου Νέας Ιωνίας

11. Την Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικής Σχο-
λής με επωνυμία Μελώδειος με αριθμό πρωτοκόλλου 
4482/2016.

12. Την αίτηση με αριθμ. 8928/2018 του Κωνσταντί-
νου Καψούλη και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά με την 
οποία αιτείται την μεταβίβαση της άδειας της Μουσικής 
Σχολής Μελώδειος στο όνομα της Αικατερίνης Δρανδάκη, 
αποφασίζουμε:

Την μεταβίβαση στην Αικατερίνη Δρανδάκη του Ιωάν-
νη - Μαρίνου με αριθμό δελτίου ταυτότητας: Χ539707 και 
ΑΦΜ: 130548538, της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Μουσικής Σχολής, η οποία στεγάζεται σε κτίριο επί των 
οδών Σαφραμπόλεως αρ. 48 και Αγίας Λαύρας του Δή-
μου Νέας Ιωνίας, με την επωνυμία «Μελώδειος».

Η Μουσική Σχολή θα λειτουργήσει με τα εξής Τμήματα: 
Αρμονίας - Αντίστιξης και Φυγής - Πλήκτρων - Εγχόρδων - 
Πνευστών - Μονωδίας - Κλασσικής Κιθάρας.

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, 11 Απριλίου 2018

Ο Δήμαρχος 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ  

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