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Α.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
1. Η ΥΠΠΟΤ/οικ38573/1216/31-3-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011)»∆ιεκπεραίωση 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». 

2. Το Β.∆. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/1966) «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων». 
3. Ο Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003) «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής προετοιµασίας και άλλες διατάξεις», άρθρο 10, 

παρ. 13 
4. Η απόφαση 78036/2473/14-10-2004 (ΦΕΚ 1595/Β/2004) «Καθορισµός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού 

Εκπαιδευτηρίου». 
5. Η ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/∆/7388/7-2-1994 (ΦΕΚ 123/Β/23-2-1994) «Καθορισµός παραβόλου για ίδρυση Ανωτέρων Σχολών 

Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων». 
6. Ο Ν. 1158/1981 (ΦΕΚ 127/Α/1981) «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης 

κ.λ.π.», άρθρο 29. 
7. Ο Ν. 1597/1986 (ΦΕΚ 68/Α/1986) «Προστασία και ανάπτυξη της Κινηµατογραφικής Τέχνης, ενίσχυση της Ελληνικής 

κινηµατογραφίας και άλλες διατάξεις», άρθρο 41. 
8. Ο Ν. 299/1976 «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αφορώντων εις τον κανονισµό λειτουργίας των ιδιωτικών µουσικών 

ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976). 
9. Το Β.∆ από 11-11-1957 (ΦΕK 229/Α/1957) «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισµού του Ωδείου Θεσσαλονίκης». 
10. Η  Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33990/31-8-1987 (ΦΕΚ 500/Β/1987) «Προϋποθέσεις λειτουργίας τµήµατος 

κρουστών». 
11. Η  Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33991/31-8-1987 (ΦΕΚ 500/Β/1987) «Προϋποθέσεις λειτουργίας τµήµατος 

κλαβικύµβαλου (τσέµπαλο)». 
12. Η  Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33992/31-8-1987 (ΦΕΚ 500/Β/1987) «Προϋποθέσεις λειτουργίας τµήµατος 

κλασικής κιθάρας». 
13. Η  Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85303/2007 (ΦΕΚ 1913/Β/2007) «Προϋποθέσεις λειτουργίας 

Σχολής Σαξοφώνου». 
14. Η  Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85301/2007 (ΦΕΚ 1913/Β/2007) «Προϋποθέσεις λειτουργίας 

Σχολής ∆ιεύθυνσης Χορωδίας». 
15. Η  Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/22328/2009 (ΦΕΚ 530/Β/2009) «Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής 

∆ιεύθυνσης Ορχήστρας». 
16. Η 54397/12-7-2013 Απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την «συγκρότηση επιτροπής» 
 
 
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις τα επιτρεπόµενα τµήµατα ωδείου/µουσικής σχολής είναι: 

 

� Τµήµα κρουστών 

� Τµήµα κλαβικύµβαλου 

� Τµήµα κλασικής κιθάρας 

� Σχολής Σαξόφωνου 

� Σχολής διεύθυνσης χορωδίας 

� Σχολής διεύθυνσης ορχήστρας 
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1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω∆ΕΙΟΥ Ή ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  

 

1.1    ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

 
Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αποκλειστική προθεσµία από 1/1 έως 30/3 εκάστου έτους (Ν. 3207/2003). Στη συνέχεια ο 
∆ήµος εκδίδει µέχρι και 31 Ιουλίου τη σχετική απόφαση, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

• Αποδεικτικό σπουδών (τουλάχιστον απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) 

• Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

• (Εφόσον ο αιτών είναι άνδρας): Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει 
νόµιµα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους µέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της 
οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. 

• *
1
Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου που να φανερώνει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί για λιποταξία ή σε 

οποιαδήποτε ποινή για κακούργηµα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παραβίαση καθήκοντος, έγκληµα κατά των ηθών και 
συκοφαντική δυσφήµηση (Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την 
Υπηρεσία εφόσον εκδίδεται από ηµεδαπές αρχές ∆ΙΑ∆Π/22863/16-10-2006) 

• Υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόµενο ότι α) απολαµβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώµατα του πολίτη 
κράτους-µέλους της Ε.Ε., β) δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη γ) δεν έχει παραπεµφθεί σε ποινική 
δίωξη για πληµµέληµα ή κακούργηµα µε απευθείας κλήση ή βούλευµα την τελευταία πενταετία και δεν έχει ασκηθεί 
σε βάρος του ποινική δίωξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου κατοικίας του ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της 
χώρας δ) δεν είναι µουσικός σε δηµόσιο εκπαιδευτικό ίδρυµα στην Ελλάδα o ίδιος, ή σύζυγος αυτού, ή συγγενής εξ 
αίµατος, ή αγχιστείας α’ βαθµού, ε) δεν έχει απολυθεί από δηµόσια υπηρεσία λόγω ανεπάρκειας ως προς την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του ή λόγω ασυµβίβαστης προς το έργο του διαγωγής (έλλειψη ηθικής ικανότητας), 
στ) δεν έχει υπερβεί το 70

ο
 έτος της ηλικίας του, ζ) δεν είναι δηµόσιος υπάλληλος 

• Αρχιτεκτονικές κατόψεις των ορόφων που χρησιµοποιεί το εκπαιδευτήριο, στις οποίες θα αποτυπώνεται και η 
κλίµακα κινδύνου. Θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού, και θα αναγράφονται: α. ο ιδιοκτήτης του 
κτιρίου β. ο µισθωτής και ο τίτλος του εκπαιδευτήριου, και γ. διεύθυνση και αριθµός. 

• Τοµή (εάν υπάρχει κλιµακοστάσιο, στη θέση του κλιµακοστασίου θα αναγράφεται το πραγµατικό ύψος). Θα φέρουν 

υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού, και θα αναγράφονται: α. ο ιδιοκτήτης του κτιρίου β. ο µισθωτής και ο τίτλος 
του εκπαιδευτήριου, και γ. διεύθυνση και αριθµός. 

• Υπεύθυνη δήλωση δύο (2) Πολιτικών Μηχανικών για τη στατική επάρκεια και αντοχή του κτιρίου. Ελάχιστο 

επιτρεπτό βάρος φορτίου 350 κιλά ανά τετραγωνικό µέτρο. 

• Αντίγραφο άδειας οικοδοµής, θεωρηµένης από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία. Σε περίπτωση που Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής αποτελεί µέρος του συγκροτήµατος Ιερού Ναού, άδεια Ναοδοµίας 

• Από µια σειρά σχεδίων της άδειας οικοδοµής. 

• Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί τα µέτρα Πυρασφάλειας στο κτίσµα που θα λειτουργήσει 
το εκπαιδευτήριο. 

• Άδεια αλλαγής χρήσης σε Μουσικό εκπαιδευτήριο από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία, µε θεωρηµένα τα 
αρχιτεκτονικά σχέδια από αυτήν. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

*Ελλείψει αντιγράφου ποινικού µητρώου, απαιτείται η προσκόµιση ενός ισοδύναµου εγγράφου που έχει εκδοθεί από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις 
ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί 
από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, µε υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται 
από τον ενδιαφερόµενο ενώπιον της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον 
συµβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου 
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δηλώσεως ή της επισήµου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύµφωνα τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να 
υποβληθούν µετά την πάροδο τριών µηνών από την ηµεροµηνία εκδόσεώς τους.  

Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να καταθέσει στο ∆ηµόσιο Ταµείο παράβολο 440 €  

 

 

1.2    ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αποκλειστική προθεσµία από 1/1 έως 30/3 εκάστου έτους (Ν. 3207/2003). Στη συνέχεια ο 
∆ήµος εκδίδει µέχρι και 31 Ιουλίου τη σχετική απόφαση, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

• Αντίγραφο καταστατικού του αιτουµένου την ίδρυση του Ιδρύµατος Νοµικού Προσώπου 

• Αντίγραφο της πράξης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για ανάθεση της διοίκησης του Ιδρύµατος σε Επιτροπή, η 
οποία θα αποτελείται από τα µέλη του Σωµατείου ή από τους διοικούντες το νοµικό πρόσωπο, εφ΄ όσον το νοµικό 
πρόσωπο αποφασίσει ότι το ίδρυµα θα διοικείται από Επιτροπή 

• Για κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της τυχόν συσταθείσης προς διοίκηση του Ιδρύµατος Επιτροπής τα 
εξής:  

� Αποδεικτικό σπουδών (τουλάχιστον απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) 
� Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
� (Για τους άνδρες): Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν 

νόµιµα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους µέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα 
της οποίας έχουν την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. 

� *
1
Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου που να φανερώνει ότι το µέλος δεν έχει καταδικασθεί για λιποταξία ή σε 

οποιαδήποτε ποινή για κακούργηµα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παραβίαση καθήκοντος, έγκληµα κατά των ηθών και 
συκοφαντική δυσφήµηση (Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την 
Υπηρεσία εφόσον εκδίδεται από ηµεδαπές αρχές ∆ΙΑ∆Π/22863/16-10-2006) 

� Υπεύθυνη δήλωση από το ανωτέρω µέλος ότι α) απολαµβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώµατα του πολίτη 

κράτους-µέλους της Ε.Ε., β) δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη γ) δεν έχει παραπεµφθεί σε 
ποινική δίωξη για πληµµέληµα ή κακούργηµα µε απευθείας κλήση ή βούλευµα την τελευταία πενταετία και δεν 
έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου κατοικίας του ούτε από άλλη 
εισαγγελική αρχή της χώρας δ) δεν είναι µουσικός σε δηµόσιο εκπαιδευτικό ίδρυµα στην Ελλάδα ο ίδιος, ή 
σύζυγος αυτού, ή συγγενής εξ αίµατος, ή αγχιστείας α’ βαθµού, ε) δεν έχει απολυθεί από δηµόσια υπηρεσία 
λόγω ανεπάρκειας ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων του ή λόγω ασυµβίβαστης προς το έργο του 
διαγωγής (έλλειψη ηθικής ικανότητας), στ) δεν έχει υπερβεί το 70

ο
 έτος της ηλικίας του, ζ) δεν είναι δηµόσιος 

υπάλληλος 

• Αρχιτεκτονικές κατόψεις των ορόφων που χρησιµοποιεί το εκπαιδευτήριο, στις οποίες θα αποτυπώνεται και η 

κλίµακα κινδύνου. Θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού, και θα αναγράφονται: α. ο ιδιοκτήτης του 
κτιρίου β. ο µισθωτής και ο τίτλος του εκπαιδευτήριου, και γ. διεύθυνση και αριθµός. 

• Τοµή (εάν υπάρχει κλιµακοστάσιο, στη θέση του κλιµακοστασίου θα αναγράφεται το πραγµατικό ύψος). Θα φέρουν 
υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού, και θα αναγράφονται: α. ο ιδιοκτήτης του κτιρίου β. ο µισθωτής και ο τίτλος 
του εκπαιδευτήριου, και γ. διεύθυνση και αριθµός. 

• Υπεύθυνη δήλωση δύο (2) Πολιτικών Μηχανικών για τη στατική επάρκεια και αντοχή του κτιρίου. Ελάχιστο 
επιτρεπτό βάρος φορτίου 350 κιλά ανά τετραγωνικό µέτρο. 
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• Αντίγραφο άδειας οικοδοµής, θεωρηµένης από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία. Σε περίπτωση που Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής αποτελεί µέρος του συγκροτήµατος Ιερού Ναού, άδεια Ναοδοµίας 

• .Από µια σειρά σχεδίων της άδειας οικοδοµής 

• Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί τα µέτρα Πυρασφάλειας στο κτίσµα που θα λειτουργήσει 

το εκπαιδευτήριο. 

• . Άδεια αλλαγής χρήσης σε Μουσικό εκπαιδευτήριο από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία, µε θεωρηµένα τα 

αρχιτεκτονικά σχέδια από αυτήν. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

*Ελλείψει αντιγράφου ποινικού µητρώου, απαιτείται η προσκόµιση ενός ισοδύναµου εγγράφου που έχει εκδοθεί από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις 
ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί 
από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, µε υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται 
από τον ενδιαφερόµενο ενώπιον της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον 
συµβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου 
δηλώσεως ή της επισήµου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύµφωνα τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να 
υποβληθούν µετά την πάροδο τριών µηνών από την ηµεροµηνία εκδόσεώς τους.  

Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να καταθέσει στο ∆ηµόσιο Ταµείο παράβολο 440 €  

 

 

1.3    ΣΕ ∆ΗΜΟ 

Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αποκλειστική προθεσµία από 1/1 έως 30/3 εκάστου έτους (Ν. 3207/2003). Στη συνέχεια ο 
∆ήµος εκδίδει µέχρι και 31 Ιουλίου τη σχετική απόφαση, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

• Αντίγραφο της πράξης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για ανάθεση της διοίκησης του Ιδρύµατος σε τριµελή Επιτροπή, 

η οποία θα αποτελείται από µέλη του Συµβουλίου ή ∆ηµότες 

• Για κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της τυχόν συσταθείσης προς διοίκηση του Ιδρύµατος Επιτροπής τα 
εξής 

� Αποδεικτικό σπουδών (τουλάχιστον απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) 
� Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
� Για τους άνδρες: Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν 

νόµιµα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους µέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα 
της οποίας έχουν την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. 

� *
1
Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου που να φανερώνει ότι το µέλος δεν έχει καταδικασθεί για λιποταξία ή σε 

οποιαδήποτε ποινή για κακούργηµα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παραβίαση καθήκοντος, έγκληµα κατά των ηθών και 
συκοφαντική δυσφήµηση (Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την 
Υπηρεσία εφόσον εκδίδεται από ηµεδαπές αρχές ∆ΙΑ∆Π/22863/16-10-2006) 

� Υπεύθυνη δήλωση από το ανωτέρω µέλος ότι α) απολαµβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώµατα του πολίτη 
κράτους-µέλους της Ε.Ε., β) δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη γ) δεν έχει παραπεµφθεί σε 
ποινική δίωξη για πληµµέληµα ή κακούργηµα µε απευθείας κλήση ή βούλευµα την τελευταία πενταετία και δεν 
έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου κατοικίας του ούτε από άλλη 
εισαγγελική αρχή της χώρας, δ) δεν είναι µουσικός σε δηµόσιο εκπαιδευτικό ίδρυµα στην Ελλάδα o ίδιος, ή 
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σύζυγος αυτού, ή συγγενής εξ αίµατος, ή αγχιστείας α’ βαθµού, ε) δεν έχει απολυθεί από δηµόσια υπηρεσία 
λόγω ανεπάρκειας ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων του ή λόγω ασυµβίβαστης προς το έργο του 
διαγωγής (έλλειψη ηθικής ικανότητας), στ) δεν έχει υπερβεί το 70

ο
 έτος της ηλικίας του, ζ) δεν είναι δηµόσιος 

υπάλληλος 

• Αρχιτεκτονικές κατόψεις των ορόφων που χρησιµοποιεί το εκπαιδευτήριο, στις οποίες θα αποτυπώνεται και η 
κλίµακα κινδύνου. Θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού, και θα αναγράφονται: α. ο ιδιοκτήτης του 
κτιρίου β. ο µισθωτής και ο τίτλος του εκπαιδευτήριου, και γ. διεύθυνση και αριθµός. 

• Τοµή (εάν υπάρχει κλιµακοστάσιο, στη θέση του κλιµακοστασίου θα αναγράφεται το πραγµατικό ύψος). Θα φέρουν 

υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού, και θα αναγράφονται: α. ο ιδιοκτήτης του κτιρίου β. ο µισθωτής και ο τίτλος 
του εκπαιδευτήριου, και γ. διεύθυνση και αριθµός. 

• Υπεύθυνη δήλωση δύο (2) Πολιτικών Μηχανικών για τη στατική επάρκεια και αντοχή του κτιρίου. Ελάχιστο 

επιτρεπτό βάρος φορτίου 350 κιλά ανά τετραγωνικό µέτρο. 

• Αντίγραφο άδειας οικοδοµής, θεωρηµένης από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία. Σε περίπτωση που Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής αποτελεί µέρος του συγκροτήµατος Ιερού Ναού, άδεια Ναοδοµίας. 

• Από µια σειρά σχεδίων της άδειας οικοδοµής. 

• Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί τα µέτρα Πυρασφάλειας στο κτίσµα που θα λειτουργήσει 
το εκπαιδευτήριο 

•  Άδεια αλλαγής χρήσης σε Μουσικό εκπαιδευτήριο από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία, µε θεωρηµένα τα 
αρχιτεκτονικά σχέδια από αυτήν. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

*Ελλείψει αντιγράφου ποινικού µητρώου, απαιτείται η προσκόµιση ενός ισοδύναµου εγγράφου που έχει εκδοθεί από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις 
ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί 
από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, µε υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται 
από τον ενδιαφερόµενο ενώπιον της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον 
συµβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου 
δηλώσεως ή της επισήµου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύµφωνα τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να 
υποβληθούν µετά την πάροδο τριών µηνών από την ηµεροµηνία εκδόσεώς τους.  

∆εν απαιτείται παράβολο όταν ο αιτούµενος είναι ∆ήµος. 

 

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ι∆ΡΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

 
Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αποκλειστική προθεσµία από 1/1 έως 30/3 εκάστου έτους (Ν. 3207/2003). Στη συνέχεια ο 
∆ήµος εκδίδει µέχρι και 31 Ιουλίου τη σχετική απόφαση, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

• Να προβλέπεται στην ισχύουσα νοµοθεσία η λειτουργία του αντίστοιχου τµήµατος ή σχολής στο Ωδείο ή τη Μουσική 
Σχολή. 

• Να έχει δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης η σχετική απόφαση που ορίζει τις προϋποθέσεις λειτουργίας 
του κάθε τµήµατος ή σχολής. 

Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να καταθέσει στο ∆ηµόσιο Ταµείο παράβολο 150 € 
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 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ι∆ΡΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ Ω∆ΕΙΟΥ/ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΟ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ∆ΗΜΟΣ 

 

Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αποκλειστική προθεσµία από 1/1 έως 30/3 εκάστου έτους (Ν. 3207/2003). Στη συνέχεια ο 
∆ήµος εκδίδει µέχρι και 31 Ιουλίου τη σχετική απόφαση, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

• Αποδεικτικό σπουδών (τουλάχιστον απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) 

• Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

• (Εφόσον ο αιτών είναι άνδρας): Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει 
νόµιµα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους µέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της 
οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. 

• *
1
Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου που να φανερώνει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί για λιποταξία ή σε 

οποιαδήποτε ποινή για κακούργηµα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παραβίαση καθήκοντος, έγκληµα κατά των ηθών και 
συκοφαντική δυσφήµηση (Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την 
Υπηρεσία εφόσον εκδίδεται από ηµεδαπές αρχές ∆ΙΑ∆Π/22863/16-10-2006) 

• Υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόµενο ότι α) απολαµβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώµατα του πολίτη 
κράτους-µέλους της Ε.Ε., β) δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη γ) δεν έχει παραπεµφθεί σε ποινική 
δίωξη για πληµµέληµα ή κακούργηµα µε απευθείας κλήση ή βούλευµα την τελευταία πενταετία και δεν έχει ασκηθεί 
σε βάρος του ποινική δίωξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου κατοικίας του ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της 
χώρας δ) δεν είναι µουσικός σε δηµόσιο εκπαιδευτικό ίδρυµα στην Ελλάδα o ίδιος, ή σύζυγος αυτού, ή συγγενής εξ 
αίµατος, ή αγχιστείας α’ βαθµού, ε) δεν έχει απολυθεί από δηµόσια υπηρεσία λόγω ανεπάρκειας ως προς την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του ή λόγω ασυµβίβαστης προς το έργο του διαγωγής (έλλειψη ηθικής ικανότητας), 
στ) δεν έχει υπερβεί το 70

ο
 έτος της ηλικίας του, ζ) δεν είναι δηµόσιος υπάλληλος 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

*Ελλείψει αντιγράφου ποινικού µητρώου, απαιτείται η προσκόµιση ενός ισοδύναµου εγγράφου που έχει εκδοθεί από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις 
ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί 
από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, µε υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται 
από τον ενδιαφερόµενο ενώπιον της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον 
συµβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου 
δηλώσεως ή της επισήµου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύµφωνα τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να 
υποβληθούν µετά την πάροδο τριών µηνών από την ηµεροµηνία εκδόσεώς τους.  

Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να καταθέσει στο ∆ηµόσιο Ταµείο παράβολο 440 €  

 

 

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ι∆ΡΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αποκλειστική προθεσµία από 1/1 έως 30/3 εκάστου έτους (Ν. 3207/2003).  
Στη συνέχεια ο ∆ήµος εκδίδει µέχρι και 31 Ιουλίου τη σχετική απόφαση, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
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• Αρχιτεκτονικές κατόψεις των ορόφων που χρησιµοποιεί το εκπαιδευτήριο, στις οποίες θα αποτυπώνεται και η 

κλίµακα κινδύνου. Θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού, και θα αναγράφονται: α. ο ιδιοκτήτης του 
κτιρίου β. ο µισθωτής και ο τίτλος του εκπαιδευτήριου, και γ. διεύθυνση και αριθµός. 

• Τοµή (εάν υπάρχει κλιµακοστάσιο, στη θέση του κλιµακοστασίου θα αναγράφεται το πραγµατικό ύψος). Θα φέρουν 
υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού, και θα αναγράφονται: α. ο ιδιοκτήτης του κτιρίου β. ο µισθωτής και ο τίτλος 
του εκπαιδευτήριου, και γ. διεύθυνση και αριθµός. 

• Υπεύθυνη δήλωση δύο (2) Πολιτικών Μηχανικών για τη στατική επάρκεια και αντοχή του κτιρίου. Ελάχιστο 
επιτρεπτό βάρος φορτίου 350 κιλά ανά τετραγωνικό µέτρο. 

• Αντίγραφο άδειας οικοδοµής, θεωρηµένης από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία. Σε περίπτωση που Σχολή 

Βυζαντινής Μουσικής αποτελεί µέρος του συγκροτήµατος Ιερού Ναού, άδεια Ναοδοµίας 

• Από µια σειρά σχεδίων της άδειας οικοδοµής 

• Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί τα µέτρα Πυρασφάλειας στο κτίσµα που θα λειτουργήσει 

το εκπαιδευτήριο. 

• Άδεια αλλαγής χρήσης σε Μουσικό εκπαιδευτήριο από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία, µε θεωρηµένα τα 
αρχιτεκτονικά σχέδια από αυτήν. 

Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να καταθέσει στο ∆ηµόσιο Ταµείο παράβολο 150 €  

 

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ι∆ΡΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αποκλειστική προθεσµία από 1/1 έως 30/3 εκάστου έτους (Ν. 3207/2003). Στη συνέχεια ο 
∆ήµος εκδίδει µέχρι και 31 Ιουλίου τη σχετική απόφαση, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 


