
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1  Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της υπο-
βολής των δαπανών υγείας (εξαιρουμένων των 
φαρμάκων) των Στελεχών Λιμενικού Σώματος  - 
Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.  -  ΕΛ.ΑΚΤ.), και των 
προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους, 
μέσω των πληροφοριακών συστημάτων του 
Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)».

2 Προσθήκη σχολής παραδοσιακής μουσικής και 
τμημάτων σπουδών στο «ΜΑΙΑΝΔΡΙΟΝ ΩΔΕΙΟ - 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 7414 (1)
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της υπο-

βολής των δαπανών υγείας (εξαιρουμένων των 

φαρμάκων) των Στελεχών Λιμενικού Σώματος - 

Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.  -  ΕΛ.ΑΚΤ.), και 

των προστατευόμενων μελών των οικογενειών 

τους, μέσω των πληροφοριακών συστημάτων 

του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 69 του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευ-

ση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρα-
τίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμε-
τοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, 
συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 184).

2. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-
στημα υγείας και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 30, 
και ιδίως την περ. (η) της παρ. 1 του άρθρου 19 (Α’ 31).

3. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 38).

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

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργη-
ση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).

9. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

10. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

11. Την υπ’ αρ. 21 απόφαση της 814ης/28.01.2022 Συ-
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

12. Την υπό στοιχεία B1α, Β2β/Γ.Π.οικ. 7960/09.02.2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, και την υπ’  αρ. 
2811.8/15173/2022/02.03.2022 εισήγηση ΓΔΟΥ του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

13. Το γεγονός ότι: α) δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς η αποζη-
μίωση των παρόχων για τις υπηρεσίες υγείας που έχουν 
λάβει τα Στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., β) προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ύψους 45.000 € πε-
ρίπου, η οποία θα αντιμετωπίζεται εντός των ανώτατων 
ορίων δαπανών του φορέα, όπως καθορίζονται από το 
ισχύον ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρο-
νικής υποβολής και παραλαβής φυσικών παραστατικών 
για τα στελέχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυ-
λακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) και τα μέλη των οικογενειών τους, 
με εξαίρεση των προβλεπόμενων στην κοινή υπουργι-
κή απόφαση υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 50108/09.11.20201 
(Β’ 5006), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικά

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) επιτρέπει τη χρήση των πληροφοριακών συ-
στημάτων του και δημιουργεί την κατάλληλη υποδομή 
ώστε να πραγματοποιείται η υποβολή τόσο ο για τις 
ατομικές δαπάνες των Στελεχών Λ.Σ. και των προστα-
τευόμενων μελών οικογενειών τους σε μη συμβεβλη-
μένους παρόχους με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας 
(Γ.Ε.ΕΘ.Α.), όσο και για τις δαπάνες των συμβεβλημένων 
παρόχων με το Γ.Ε.ΕΘ.Α., οι οποίες αφορούν σε υπηρεσίες 
υγείας που έχουν λάβει τα Στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και 
τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, σύμφω-
να με τον Κανονισμό Υγείας του, καθώς επίσης και για 
τη διαχείριση και τεχνική υποστήριξη των υποβολών 
αυτών. Το Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. διατηρεί την υποχρέωση της εκ-
καθάρισης και ενταλματοποίησης των υποβαλλόμενων 
δαπανών. Θέματα ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 
προστατεύονται και ρυθμίζονται από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.  και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Άρθρο 2
Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους συμβεβλημένους παρόχους με το 
Γ.Ε.ΕΘ.Α., οι οποίες αφορούν σε υπηρεσίες υγείας που 
έχουν λάβει τα Στελέχη  Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και τα προστατευό-
μενα μελή οικογενειών τους σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Υγείας τους, αφορά σε:

α) Ηλεκτρονικά έντυπα για ιατρικές επισκέψεις σε 
συμβεβλημένους ιατρούς με το Γ.Ε.ΕΘ.Α., τα οποία θα 
υποβάλλονται διακριτά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σύμφωνα με 
τις τιμές αποζημίωσης του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 

β) Ηλεκτρονικά παραπεμπτικά για διαγνωστικές εξε-
τάσεις σε συμβεβλημένα εργαστήρια με το Γ.Ε.ΕΘ.Α., τα 
οποία θα υποβάλλονται διακριτά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμ-
φωνα με τις συμμετοχές και τις τιμές αποζημίωσης του 
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 

γ) Ηλεκτρονικές γνωματεύσεις που αφορούν σε ειδική 
διατροφή για θεραπευτικούς σκοπούς και εκτελούνται 
σε παρόχους συμβεβλημένους με το Γ.Ε.ΕΘ.Α., οι οποίες 
θα υποβάλλονται διακριτά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με 
τις συμμετοχές και τις τιμές αποζημίωσης του Λ.Σ. - ΕΛ.
ΑΚΤ.  Παρέχεται στην Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επι-
τροπή (Α.Ν.Υ.Ε.) η δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα εγκρίσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποκλειστικά για 
τα Στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και τα προστατευόμενα 
μέλη των οικογενειών τους.

δ) Ηλεκτρονικά παραστατικά με δαπάνες για νοσηλείες 
σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., σε νοσοκομεία του Υπουργείου 
Υγείας και σε νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος, τα οποία 

θα υποβάλλονται διακριτά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με 
τις τιμές αποζημίωσης του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

ε) Ηλεκτρονικά παραστατικά με δαπάνες για νοσηλείες 
σε συμβεβλημένες με το Γ.Ε.ΕΘ.Α. Ιδιωτικές Κλινικές ή 
συμβεβλημένα Τμήματα Ιδιωτικών Κλινικών, τα οποία θα 
υποβάλλονται διακριτά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τις 
συμμετοχές και τις τιμές αποζημίωσης του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

στ) Ηλεκτρονικά παραστατικά με δαπάνες για νοσηλεί-
ες σε συμβεβλημένα με το Γ.Ε.ΕΘ.Α. Κέντρα Αποκατάστα-
σης - Αποθεραπείας, τα οποία θα υποβάλλονται διακριτά 
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τις τιμές αποζημίωσης του 
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

ζ) Ηλεκτρονικές γνωματεύσεις για αιμοκαθάρσεις σε 
Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και σε Μονάδες Χρόνιας Αι-
μοκάθαρσης συμβεβλημένες με το Γ.Ε.ΕΘ.Α., οι οποίες θα 
υποβάλλονται διακριτά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τις 
τιμές αποζημίωσης του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

η) Ηλεκτρονικές γνωματεύσεις για φυσικοθεραπείες 
σε συμβεβλημένους με το Γ.Ε.ΕΘ.Α. φυσικοθεραπευτές 
και κέντρα φυσικοθεραπείας, οι οποίες θα υποβάλλονται 
διακριτά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τις συμμετοχές και 
τις τιμές αποζημίωσης του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Παρέχεται στην Α.Ν.Υ.Ε. η δυνατότητα πρόσβασης στο 
ηλεκτρονικό σύστημα εγκρίσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποκλει-
στικά για τα Στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και τα προστα-
τευόμενα μέλη των οικογενειών τους.

θ) Ηλεκτρονικές γνωματεύσεις για λογοθεραπείες, 
εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες και ειδικές θεραπείες 
παιδιών/εφήβων, σε συμβεβλημένους με το Γ.Ε.ΕΘ.Α. 
θεραπευτές και συμβεβλημένα κέντρα, οι οποίες θα 
υποβάλλονται διακριτά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τις 
συμμετοχές και τις τιμές αποζημίωσης του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.. 
Παρέχεται στην Α.Ν.Υ.Ε. η δυνατότητα πρόσβασης στο 
ηλεκτρονικό σύστημα εγκρίσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ αποκλει-
στικά για τα Στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και τα προστα-
τευόμενα μέλη των οικογενειών τους.

ι) Ηλεκτρονικές γνωματεύσεις για αναπνευστικές συ-
σκευές που εκτελούνται σε συμβεβλημένους παρόχους 
με το Γ.Ε.ΕΘ.Α., οι οποίες θα υποβάλλονται διακριτά στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τις συμμετοχές και τις τιμές απο-
ζημίωσης του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.. Παρέχεται στην Α.Ν.Υ.Ε. 
η δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα 
εγκρίσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποκλειστικά για τα Στελέχη 
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και τα προστατευόμενα μέλη των οι-
κογενειών τους.

ια) Ηλεκτρονικές γνωματεύσεις για ορθοπεδικά είδη 
που εκτελούνται σε συμβεβλημένους παρόχους με το 
Γ.Ε.ΕΘ.Α., οι οποίες θα υποβάλλονται διακριτά στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τις συμμετοχές και τις τιμές απο-
ζημίωσης του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

ιβ) Ηλεκτρονικές γνωματεύσεις για οπτικά είδη που 
εκτελούνται σε συμβεβλημένους παρόχους με το 
Γ.Ε.ΕΘ.Α., οι οποίες θα υποβάλλονται διακριτά στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τις συμμετοχές και τις τιμές απο-
ζημίωσης του Λ.Σ.  - ΕΛ.ΑΚΤ. Παρέχεται στην Α.Ν.Υ.Ε. 
η δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα 
εγκρίσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποκλειστικά για τα Στελέχη 
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και τα προστατευόμενα μέλη των οι-
κογενειών τους.
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ιγ) Ηλεκτρονικές γνωματεύσεις για ακουστικά βαρηκο-
ΐας που εκτελούνται σε συμβεβλημένους με το Γ.Ε.ΕΘ.Α. 
παρόχους, οι οποίες θα υποβάλλονται διακριτά στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τις συμμετοχές και τις τιμές απο-
ζημίωσης του Λ.Σ.  - ΕΛ.ΑΚΤ. Παρέχεται στην Α.Ν.Υ.Ε. 
η δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα 
εγκρίσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποκλειστικά για τα Στελέχη 
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και τα προστατευόμενα μέλη των οι-
κογενειών τους. 

2. Σε περίπτωση λήψης υπηρεσιών από μη συμβε-
βλημένους παρόχους με το Γ.Ε.Ε.Θ.Α., τα Στελέχη του 
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. κάνουν χρήση των πληροφοριακών συστη-
μάτων του ΕΟΠΥΥ για την υποβολή των απαραίτητων 
δικαιολογητικών των ίδιων και των προστατευόμενων 
μελών οικογενειών τους για τις δαπάνες που εκτελέστη-
καν σε μη συμβεβλημένους παρόχους με το Γ.Ε.ΕΘ.Α με 
υποβολή ατομικού αιτήματος αποζημίωσης, μέσω της 
ενιαίας ψηφιακής πύλης GOV.gr.

3. Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από εντεταλμένους υπαλλήλους του Λ.Σ. - ΕΛ.
ΑΚΤ. αφορά στην εκκαθάριση και στην ενταλματοποίηση 
του συνόλου των υποβληθέντων δαπανών σύμφωνα με 
τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του παρόντος.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις των υπόχρεων
σε υποβολή δαπανών

1. Οι συμβεβλημένοι πάροχοι με το Γ.Ε.ΕΘ.Α.:
α) Εκδίδουν διακριτό τιμολόγιο για τις δαπάνες που 

αφορούν το Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο έχει και την απο-
κλειστική ευθύνη εξόφλησής τους.

β) Υποβάλλουν τα φυσικά παραστατικά σύμφωνα με 
τις οδηγίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε ξεχωριστό υποφάκελο με 
εξωτερική σήμανση και εκτυπώνουν διακριτό συνοδευ-
τικό σημείωμα υποβολής.

2. Τα Στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. υποβάλλουν τις δαπάνες 
των ιδίων και μελών οικογενειών τους, ήτοι δαπάνες που 
διενεργήθηκαν σε μη συμβεβλημένους με το Γ.Ε.ΕΘ.Α. 
παρόχους, ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης GOV.gr.

Άρθρο 4
Ψηφιοποίηση Αρχείου

Η ψηφιοποίηση θα πραγματοποιείται στο 100% των 
υποβαλλόμενων δαπανών των συμβεβλημένων παρό-
χων με το Γ.Ε.ΕΘ.Α., οι οποίες αφορούν τα Στελέχη του 
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και τα προστατευόμενα μέλη των οικογε-
νειών τους, μέσω της συμβεβλημένης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
αναδόχου εταιρείας.

Άρθρο 5 
Φυσικό Αρχείο

1. Το φυσικό αρχείο των συμβεβλημένων παρόχων 
με το Γ.Ε.ΕΘ.Α., τηρείται συμφώνως των διατάξεων του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και θα υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης του για 
έλεγχό του από τον Αρμόδιο Επίτροπο.

2. Το φυσικό αρχείο των ατομικών δαπανών των Στε-
λεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και των προστατευόμενων μελών 
οικογενειών τους σε μη συμβεβλημένους παρόχους με 
το Γ.Ε.Ε.Θ.Α. αποστέλλεται με ευθύνη του Στελέχους 

Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., μετά την εκκαθάριση, στην οικονομική 
υπηρεσία στην οποία τηρείται με δυνατότητα ανάκλησης 
του για έλεγχό του από τον Αρμόδιο Επίτροπο.

Άρθρο 6
Κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος θα 

ρυθμίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της Διεύθυνσης Υγειονομικού του 
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 7
Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρούσα πα-

ρέχονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με κόστος 
1% της ετήσιας δαπάνης των υποβαλλόμενων δια της 
παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης δαπανών, στο 
οποίο θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος υπηρεσιών 
για τη χρήση (ανθρωπομήνες) των πληροφοριακών συ-
στημάτων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Οι ανωτέρω υποβαλλόμενες δαπάνες, εφόσον δεν 
αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν υπόκεινται σε 
καθεστώς clawback και rebate.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 862 (2)
Προσθήκη σχολής παραδοσιακής μουσικής και 

τμημάτων σπουδών στο «ΜΑΙΑΝΔΡΙΟΝ ΩΔΕΙΟ - 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
α. Την περ. 28, του τομέα στ της παρ. I του άρθρου 

75 ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του 
άρθρου 94 και 95 του ν. 3852/2010.

β. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
γ. Τις διατάξεις του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε-

μάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Α’ 90).

δ. Τις διατάξεις του β.δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιω-
τικών μουσικών ιδρυμάτων» (Α’ 7).

ε. την υπο στοιχεία ΥΠΠΟΤ/οικ. 38573/1216/31.03.2011 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 693).

στ. το άρθρο 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».

ζ. Την υπο στοιχεία ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτι-
ρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (Β’ 1595).
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η. Την υπο στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 
απόφαση «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανώτε-
ρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών 
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (Β’ 123).

θ. Την υπ’ αρ. 7275/10-1-2022 κοινή υπουργική από-
φαση (Β’ 77) προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολών Παρα-
δοσιακής Μουσικής.

ι. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/25861/16-7-1996 
υπουργική απόφαση (Β’ 665) σύμφωνα με το οποίο χο-
ρηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου στο 
ΜΑΙΑΝΔΡΙΟΝ ΩΔΕΙΟ - ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ.

ια. Την υπ’ αρ. 5913/1.4.22 αίτηση της Παπαδοπούλου 
Παρασκευής για την προσθήκη ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ και ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
στο «ΜΑΙΑΝΔΡΙΟΝ ΩΔΕΙΟ -ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-
ΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

ιβ. Το υπ’ αρ. 1038/6.4.22, παράβολο Δημοσίου που 
κατατέθηκε, αποφασίζουν:

1. Τη προσθήκη ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙ-
ΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στο 

«ΜΑΙΑΝΔΡΙΟΝ ΩΔΕΙΟ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται στην οδό Σωκράτους 25 και 
Μενίππου, Χολαργός, στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού, 
ως κατωτέρω:

ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Με τμήματα
Α) Τραγουδιού και Οργάνων πανελληνίου και ευρύτε-

ρου ανατολικού ρεπερτορίου,
Β) Οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερτορίων,
Γ) Οργάνων του ειδικού ρεπερτορίου της Νεοελληνι-

κής λαϊκής Αστικής Μουσικής, και
Δ) Θεωρητικών Ελληνικής Παραδοσιακής μουσικής.
2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Χολαργός, 12 Απριλίου 2022

Ο Δήμαρχος 

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ   

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