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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Πρωτ. 4874/Διεκπ. 3324 (1)
Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος 

Ειδικών Φρουρών της Βουλής των Ελλήνων.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ − 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) των άρθρων 65 παρ. 6 και 103 παρ. 6 του Συντάγ−

ματος της Ελλάδος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 

άρθρου 11 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος 
Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106/Α/1987),

β) των άρθρων 1, 21, 22 παρ, 2 εδ. β, και 103 του Κα−
νονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α/1997) όπως 
ισχύει,

γ) του Κανονισμού Λειτουργίας Υπηρεσίας Γραφεί−
ων Βουλευτών (Τμήμα Β΄, ΦΕΚ 1123/Β/28−8−2002), όπως 
ισχύει,

2. το υπ’ αριθμ. 89 Προεδρικό Διάταγμα, περί διορισμού 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και υφυπουργών. 
(ΦΕΚ 154/Α/7−9−2009),

3. το άρθρο 9 παρ. 2 και 4 της υπ’ αριθμ. 7876/6041/29−
11−2002 απόφασης του Προέδρου της Βουλής «Περί κα−
θορισμού της εργασιακής σχέσης και λοιπών θεμάτων 
των Ειδικών Φρουρών της Βουλής των Ελλήνων», ΦΕΚ 
(1502/Β/29−11−2002),

4. τα υπ’ αριθ. πρωτ. 6500/3/92−α/26−1−2011 και 6500/3/ 
94/13−5−2011 έγγραφα του Δ/ντή της Υπηρεσίας Ασφα−
λείας της Βουλής των Ελλήνων,

5. το με αριθ. πρωτ: 7231/Α/11/255140/21−3−2011 έγγραφο 
του Προϊσταμένου του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώ−
πινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ−
νομίας και με την αριθ. πρωτ: 7231/Α/11/360163/18−4−2011 
έγκριση του ιδίου,

6. την ανάγκη εκπαιδεύσεως των Ειδικών Φρουρών 
της Βουλής των Ελλήνων σε θέματα αυτοάμυνας − αυ−
τοπροστασίας − προστασίας επισήμων − φρούρησης 
στόχων κ.ο.κ.,

7. το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό δαπανών της 
Βουλής υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις για την εφαρ−
μογή του προγράμματος, η σχετική δαπάνη του οποίου 
εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ποσό των 6.000 Ευρώ και θα 
βαρύνει τον ΚΑΕ − 0881 του προϋπολογισμού δαπανών 
της Βουλής, οικονομικού έτους 2011, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για την εκπαίδευση εβδομήντα τριών (73) 
Ειδικών Φρουρών της Βουλής των Ελλήνων να εφαρμο−
σθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα αυτοάμυνας −
αυτοπροστασίας, οπλοτεχνικής − σκοποβολής, προστα−
σίας επισήμων, φρούρησης στόχων, αυτοσχέδιοι εκρη−
κτικοί μηχανισμοί, μέτρα αυτοπροστασίας, κ.ο.κ., που 
εκπονήθηκε από την Αστυνομική Ακαδημία σύμφωνα με 
το 7231/Α/11/255140/21−3−2011 έγγραφο του Προϊσταμένου 
του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και εγκρίθηκε με 
το 7231/Α/11/360163/18−4−2011 έγγραφο του ιδίου.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
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[Άρθρο 1 και άρθρο 103 (πρώην άρθρο 91) του Κ.τ.Β. 
Μέρος Β− ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει].

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Μαΐου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

F
    Αριθμ. 22912/ΕΓΔΕΚΟ 992 (2)
Έγκριση παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 

για τη λήψη δανείων από τη Δημόσια Επιχείρηση: 
«Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε. ».

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 7 του άρθρου 33 του Ν. 3697/2008 «Ενί−

σχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/194)

β. των άρθρων 10 παρ. 3 και 11 του Ν. 3429/05 «Δη−
μόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 
Α΄/314)

γ. του Ν. 2628/1998 «Σύσταση νομικού προσώπου δημο−
σίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης 
δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
151/Α΄)

δ. του αρ. 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/Α΄)

ε. του άρθρου 4 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄/221)
στ. της υπ’ αριθμ. Υ156/23.12.09 απόφασης Πρωθυ−

πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Μπεγλίτη (ΦΕΚ 
Β΄/2520)

ζ. της υπ’ αριθμ. 16736/ΕΓΔΕΚΟ 2579 υπουργικής 
απόφασης με θέμα: Διαδικασία λήψης δανείων με την 
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από τις Δημόσιες 
Επιχειρήσεις του Κεφαλαίου Α΄ ν.3429/2005 (ΦΕΚ 588/
Β/31.3.2009).

2. το υπ’ αριθμ 277/375/2.3.2011 έγγραφο της εταιρείας 
Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε., με θέμα: «Παροχή 
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 130 εκ. για 
δανειοδότηση έτους 2011».

3. την από 1/4/2011 έγκριση της Επταμελούς Επιτροπής 
του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 16736/ΕΓΔΕΚΟ 2579/30.3.2009 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 588/Β/31.3.2009).

4. το υπ’ αριθμ. 759/9.5.2011 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ με 
θέμα: «Αξιολόγηση προσφορών διαγωνισμού για τη σύ−
ναψη δανείου ύψους 40 εκ. ευρώ για την εταιρεία ΕΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε.».

5. Το υπ’ αριθμ. 700/951/12.5.2011 έγγραφο της ΕΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε. με θέμα: «Παροχή εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου» 
και το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθ 297/12.5.2011 
Συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε..

6. Την από 13/5/2011 εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα 
ΔΕΚΟ με θέμα «Έγκριση παροχής εγγύησης του Ελληνι−
κού Δημοσίου για το δανεισμό της εταιρείας «Ελληνικά 
Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.»

7. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας θα 
προκληθεί δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του 
Δημοσίου, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογι−
στεί, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 
759/9.5.2011 πρότασης του ΟΔΔΗΧ:

Α. την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημο−
σίου για τη σύναψη σύμβασης διμερούς ομολογιακού 
δανείου, ύψους 10 εκατ. € (δέκα εκατομμυρίων ευρώ) 
της εταιρείας «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» 
με την Τράπεζα Τ−ΒΑΝΚ και

Β. την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
για τη σύναψη κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου 
ποσού ύψους 30 εκατ. € (τριάντα εκατομμυρίων ευρώ) 
της εταιρείας «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» 
με ομολογιούχους δανειστές τις Τράπεζες: Alpha Bank, 
Eurobank και ETE.

Επί των ανωτέρω ποσών δανείων για τα οποία παρέ−
χεται η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου καθορίζεται 
υπέρ αυτού προμήθεια 1%. Περαιτέρω ασφάλειες δεν 
επιβάλλονται.

Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών για την 
έκδοση των αποφάσεων εγγυήσεων, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Μαΐου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

     ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

 F

   Αριθ. 22910/ΕΓΔΕΚΟ 993 (3)
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για την αποϋ−

λοποίηση ομολογιών κοινών ομολογιακών δανείων του 
Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (ΟΣΕ Α.Ε.) .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• της παρ. 7 του άρθρου 33 του Ν. 3697/2008 «Ενί−

σχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/194)

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14601

• των άρθρων 10 παρ. 3 και 11 του Ν. 3429/05 «Δημόσιες 
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄/314)

• του Ν. 2628/1998 «Σύσταση νομικού προσώπου δημο−
σίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης 
δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
151/Α΄)

• του αρ. 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/Α΄)

• του άρθρου 4 του Π.Δ. 189/2009 [ΦΕΚ Α΄/221) και του 
ΠΔ 88/2010 και ΠΔ 89/2010 (ΦΕΚ Α΄/154).

• της υπ’ αριθμ. πρωτ. 16736/ΕΓΔΕΚΟ 2579 υπουργικής 
απόφασης με θέμα: Διαδικασία λήψης δανείων με την 
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από τις Δημόσιες 
Επιχειρήσεις του Κεφαλαίου Α΄ ν.3429/2005 (ΦΕΚ 588/
Β/31.3.2009)

2. τις υπ’ αριθμ. 2/41957/0025/11−8−2005 (ΦΕΚ/Β/1155/2005), 
2/68251/0025/22−12−2005 (ΦΕΚ/Β/1839), 2/29599/0025/25−
5−2007 (ΦΕΚ/Β/937/2007), 2/52771/0025/12−8−2008 (ΦΕΚ/
Β/1693/2008), 2/31454/0025/10−8−2009 (ΦΕΚ/Β/1699/2009), 
2/53042/0025/8−10−2010 (ΦΕΚ/Β/1622/2010) αποφάσεις του 
Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα την παροχή εγγύη−
σης του ελληνικού δημοσίου για τη λήψη δανείων του 
ΟΣΕ Α.Ε.

3. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 179341/18.05.2011 έγγραφο του 
ΟΣΕ Α.Ε. με θέμα την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 
για την αποϋλοποίηση ομολογιών κοινών ομολογιακών 
δανείων.

4. Την αριθμ. 3/13.05.2011 απόφαση της Επταμελούς 
Επιτροπής του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 16736/ΕΓΔΕ−
ΚΟ 2579/30.3.2009 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 588/
Β/31.3.2009).

5. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 511/18.03.2011 έγγραφο του ΟΔ−
ΔΗΧ, σχετικά με την αποϋλοποίηση Ομολογιών Κοινών 
Ομολογιακών Δανείων του ΟΣΕ Α.Ε.

6. Την από 20/05/2011 εισήγηση του Ειδικού Γραμμα−
τέα ΔΕΚΟ με θέμα (Έγκριση παροχής εγγύησης του 
Ελληνικού Δημοσίου για το δανεισμό της εταιρείας 
«Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.».

7. Το γεγονός ότι τα έξοδα εισαγωγής των ομολογια−
κών δανείων στο Σύστημα Παρακολούθησης Τίτλων με 
λογιστική μορφή της Τράπεζας της Ελλάδος και στην 
Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) θα 
αναληφθούν πλήρως από τις ανάδοχες Τράπεζες.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού 
Δημοσίου για την αποϋλοποίηση ομολογιών των κοινών 
ομολογιακών δανείων που καταρτίστηκαν μεταξύ του 
ΟΣΕ και των Τραπεζών ETE και ALPHA BANK σύμφωνα 
με τις υπ’ αριθμ. 2/41957/0025/11−8−2005 (ΦΕΚ/Β/1155/2005), 
2/68251/0025/22−12−2005 (ΦΕΚ/Β/1839), 2/29599/0025/25−
5−2007 (ΦΕΚ/Β/937/2007), 2/52771/0025/12−8−2008 (ΦΕΚ/
Β/1693/2008), 2/31454/0025/10−8−2009 (ΦΕΚ/Β/1699/2009), 
2/53042/0025/8−10−2010 (ΦΕΚ/Β/1622/2010) αποφάσεις του 
Υφυπουργού Οικονομικών.

Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών για την 
έκδοση της απόφασης τροποποίησης, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Μαΐου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ        ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
   Αριθμ. 2/40113/0041 Γ (4)
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 2/86009/ 

0041 Γ/10.12.2008 «Οργάνωση και λειτουργία της Αρ−
χής Πιστοποίησης και της Αρχής Ελέγχου των τεσ−
σάρων (4) Ταμείων που συστάθηκαν, ως μέρος του 
γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχεί−
ριση των Μεταναστευτικών Ροών» της Ε.Ε.» (ΦΕΚ 
2509/10.12.2008, τ.Β΄).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ. 10, του ν.3613/2007 

«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επι−
θεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρη−
τών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητη−
μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 
263/23.11.2007, τ.Α΄) και ιδίως των εδαφίων ε’, στ’ και ζ’ 
της παραγράφου αυτής.

2. Το αριθμ. 185/2009 Π.Δ. «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/7.10.2009, τ.Α΄)

3. Το αριθμ. 184/2009 Π.Δ. «Σύσταση Υπουργείου Προ−
στασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
του» (ΦΕΚ 213/7.10.2009, τ.Α΄).

4. Την αριθμ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/7.10.2009, 
τ.Β΄).

5. Τις Βασικές Πράξεις των Ταμείων, ήτοι:
α. Την αριθμ. 574/2007/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη σύστα−
ση του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο 
2007 − 2013 και τις αριθμ. 573/2007/ΕΚ και 575/2007/ΕΚ 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμεί−
ου Προσφύγων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστρο−
φής, αντίστοιχα, για την περίοδο 2008 − 2013, ως μερών 
του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση 
των Μεταναστευτικών Ροών» (L 144,6.6.2007).

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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β. Την αριθμ. 2007/435/ΕΚ απόφαση του Συμβουλίου, 
σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Έντα−
ξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, για την περίοδο 2007 − 2013 
ως μέρους του ιδίου, ως άνω, γενικού προγράμματος 
(L 168, 28.6.2007).

6. Τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των 
Ταμείων, όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα XI των 
αποφάσεων της Ε. Επιτροπής που θεσπίζουν τους κα−
νόνες για την εφαρμογή των Βασικών Πράξεων, ήτοι 
των αποφάσεων:

α) 2008/22/EC/19.12.2007 (OJ L7/10.01.2008), όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις 2009/533/EC/09.07.2009 (OJ L179/ 10.07.2009) 
και 2010/163/EU/08.03.2010 (OJ L69/19.3.2010),

β) 2008/456/EC/05.3.2008 (OJ L167/27.06.2008), όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις 2009/538/EC/10.07.2009 (OJ L180/ 
11.07.2009) και 2010/69/EU/08.02.2010 (OJ L36/9.2.2010),

γ) 2008/458/EC/05.3.2008 (OJ L167/27.06.2008), όπως 
τροποποιήθηκε με τις 2009/614/EC/23.07.2009 (OJ L210/ 
14.08.2009 και 2010/70/EU/08.02.2010 (OJ L36/9.2.2010),

δ) 2008/457/EC/05.3.2008 (OJ L167/27.06.2008), όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις 2009/534/EC/ 09.07.2009 (OJ L179/ 
10.07.2009) και 2010/173/EU/22.03.2010 (OJ L75/23.3.2010).

7. Τις διατάξεις της αριθμ. 2672/3.12.2009 απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/3.12.2009, τ.Β΄).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» και το γεγονός ότι, από τις 
προτεινόμενες διατάξεις δεν επιβαρύνεται ο κρατικός 
προϋπολογισμός, γιατί η προκαλούμενη δαπάνη είναι 
επιλέξιμη δαπάνη της Τεχνικής Βοήθειας των Ταμείων 
του Γενικού Προγράμματος, την οποία θα βαρύνει εξ 
ολοκλήρου. Για την ένταξη της εν λόγω δαπάνης στην 
Τεχνική Βοήθεια των Ταμείων δεν απαιτείται ουδεμία 
εθνική συγχρηματοδότηση.

9. Την ανάγκη διενέργειας επιτόπιων επιθεωρήσεων 
της Αρχής Πιστοποίησης, στις Υπεύθυνες Αρχές των 
οικείων Ταμείων.

10. Την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της στελέχωσης 
των Αρχών Ελέγχου και Πιστοποίησης, αποφασίζουμε:

Στην υπ’ αριθμ. 2/86009/0041 Γ/10.12.2008 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Οργάνωση και λειτουργία της Αρχής 
Πιστοποίησης και της Αρχής Ελέγχου των τεσσάρων 
(4) Ταμείων που συστάθηκαν ως μέρος του γενικού 
προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Με−
ταναστευτικών Ροών» της Ε.Ε.», (ΦΕΚ 2509/10.12.2008, 
τ.Β΄), όπως ισχύει:

Στην παρ. 5 του άρθρου 1, προστίθεται εδάφιο ζ’ ως 
εξής:

«ζ) διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στις Υπεύθυ−
νες Αρχές των Ταμείων ή σε Ενδιάμεσους Φορείς Δι−
αχείρισης, όπου υπάρχουν, για την πιστοποίηση της 
ακρίβειας, της κανονικότητας και της νομιμότητας 
των δηλωθεισών δαπανών, σύμφωνα με τις σχετικές 
εφαρμοστέες κοινοτικές διατάξεις και τους όρους των 
οικείων συμβάσεων. Οι επιθεωρήσεις της Αρχής Πιστο−
ποίησης ασκούνται από ομάδες που συγκροτούνται με 
αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή Διοίκησης και Ελέγ−
χου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από Ε. Ε. 
από υπαλλήλους της εν λόγω Αρχής, καθώς και άλλους 
υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής 
Πολιτικής. Τα μέλη των ομάδων λαμβάνουν αποζημίωση 

κατ’ ανάλογη εφαρμογή και σύμφωνα με τα προβλε−
πόμενα στις παρ.7 και 8 του άρθρου 2 της παρούσας 
απόφασης».

Η παρ. 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Η 
Αρχή Πιστοποίησης στελεχώνεται επαρκώς ώστε να 
μπορεί να ανταποκριθεί στο έργο της».

Η παρ. 4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Η 
Αρχή Ελέγχου στελεχώνεται επαρκώς ώστε να μπορεί 
να ανταποκριθεί στο έργο της».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιούμενη από−
φαση, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Μαΐου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 

F

   Αριθμ. Φ. 370/ΑΔ 450800 (5)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων ΥΕΘΑ στον Α/ΓΕΑ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τον ΑΝ 245/36 (ΦΕΚ Α΄ 459) «Περί Στελέχους Εφέ−

δρων Αξκών της Αεροπορίας», όπως τροποποιήθηκε 
από τον ΑΝ 1861/39 (ΦΕΚ Α΄ 310).

β. Το Ν. 2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) άρθρο 5 παρ. 20 «Οργάνω−
ση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση 
και Έλεγχος των ΕΔ» όπως αυτός τροποποιήθηκε από 
τον Ν.3883/10.

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3421/05 και του 
άρθρου 30 της με αριθμό Φ.429.1/5/150045/Σχ. 11/4−1−06 
απόφασης ΥΦΕΘΑ «Περί Στρατολογίας των Ελλήνων».

δ. Την με αριθμό Υ156/23−12−09 απόφαση Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων ΑΝΥΕΘΑ» (ΦΕΚ 2520/
24−12−09 τεύχος Β΄).

ε. Την Πα.Δ. 4−29/95/ΓΕΕΘΑ «Περί Γενικών Οδηγιών επί 
Συστήματος Επιστράτευσης των Κλάδων των ΕΔ».

στ) Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εξουσιοδοτείται ο Αρχηγός ΓΕΑ για την πρόσκληση 
και απόλυση των έφεδρων Αξκών και οπλιτών που θα 
κληθούν να συμμετάσχουν σε άσκηση επιστράτευσης −
εκπαίδευσης εφέδρων σε πραγματική βάση στην Πο−
λεμική Αεροπορία για το έτος 2011.

2. Οι λοιπές απαραίτητες οδηγίες για την πρόσκληση, 
την κατάταξη και απόλυση των εφέδρων, τις ειδικότητες 
αυτών, το στρατωνισμό και την εκπαίδευσή τους, θα 
καθορισθούν με διαταγή του Α/ΓΕΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 13 Μαΐου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14603

   Αριθμ. 60235/Γ7 (6)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Γ2/3850/ 

16.6.1998 (ΦΕΚ 658/τ.Β/1.7.1998) απόφασης Υπουργού 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Λει−
τουργία Μουσικών Σχολείων ».

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄) «Δομή 

και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπ/σης και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 
11 (περιπτώσεις β΄, γ΄, ζ΄ και η΄) και το άρθρο 8 παρ. 9 
(περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, η΄ και θ΄).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Γ2/3345/2.9.1988 υπουρ−
γικής απόφασης «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχο−
λείων» που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 1824/1988 
(ΦΕΚ 296/τ.Α΄/30.12.1988) και ιδίως την παρ. 12 αυτής.

3. Τις διατάξεις της αριθ. Γ2/3850/16.6.98 (ΦΕΚ 658/
Β΄/1.7.1998) υπουργικής απόφασης «Λειτουργία Μουσικών 
Σχολείων» όπως τροποποιήθηκε από την αριθ. 58407/
Γ7/14.6.2005 (ΦΕΚ 811/Β΄/14.6.2005) υπουργική απόφαση 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ2/3850/29.5.1998 απόφα−
σης Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

4. Την αριθ. 120171/Γ7/27−9−2010 (ΦΕΚ 323/ΥΟΔΔ/6−10−
2010 διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 354/ΥΟΔΔ/2−11−2010) 
υπουργική απόφαση «Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επι−
τροπής Μουσικών σχολείων» όπως συμπληρώθηκε με τη 
153015/Γ7/2−12−2010 (ΦΕΚ 393/τ. ΥΟΔΔ/6−12−2010) υπουρ−
γική απόφαση «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 120171/
Γ7/27.9.2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 323/τ. ΥΟΔΔ/6−
10−2010, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 354/τ. ΥΟΔΔ/2−11−2010)
με θέμα «Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μου−
σικών σχολείων».

5. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α΄/13.2.2002) 
«Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθ−
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες δια−
τάξεις».

6. Τις διατάξεις του Ν.2525/1997 και ιδίως το άρθρο 
7 παρ. 2.

7. Την αριθ. Γ2/5145/25−9−1998 υπουργική απόφαση «Εγ−
γραφή μαθητών στα Πειραματικά Μουσικά Γυμνάσια».

8. Την Πράξη 26/18.4.2011 της Καλλιτεχνικής Επιτροπής 
Μουσικών Σχολείων.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθ. Γ2/3850/ 
16.6.98 (ΦΕΚ 658/Β΄/1.7.1998) υπουργική απόφαση «Λει−
τουργία Μουσικών Σχολείων» όπως τροποποιήθηκε από 
την υπ’ αριθμ. 58407/Γ7/14.6.2005 (ΦΕΚ 811/Β΄/14.6.2005) 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ2/ 
3850/29.5.1998 απόφασης Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων», ως εξής:

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, παράγραφοι 1 έως 8.

1. Στα Μουσικά Σχολεία και συγκεκριμένα στην Α΄ 
τάξη των Γυμνασίων των σχολείων αυτών εγγράφονται 
μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων, ύστε−
ρα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται 
κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε 
σχολικού έτους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά 

το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 11 Σεπτεμβρίου κάθε 
σχολικού έτους.

2. Για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών που 
θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών 
Σχολείων ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου ειση−
γείται στην Καλλιτεχνική Επιτροπή η οποία γνωμοδοτεί 
σχετικά. Η τελική απόφαση εκδίδεται από τον Ειδικό 
Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των μα−
θητών που θα φοιτήσουν είναι: η κτηριακή υποδομή 
του σχολείου, το υπάρχον μόνιμο διδακτικό προσωπικό, 
ο αριθμός των υποψηφίων, η δυνατότητα πρόσληψης 
αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και γενι−
κότερα όλες οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την 
απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.

3. Οι γονείς των μαθητών που επιθυμούν να συμμετά−
σχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν 
αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το 
χρονικό διάστημα από 10 μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους.

4. Η συμμετοχή των υποψηφίων μαθητών στην επιλογή 
για φοίτηση σε Μουσικό Σχολείο δεν στερεί το δικαίω−
μα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες 
εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο.

5. Για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν 
στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, συ−
γκροτείται για κάθε Μουσικό Σχολείο, Επιτροπή Επιλο−
γής (Ε.Ε.) που ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφε−
ρειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και με την εισήγηση της 
Καλλιτεχνικής Επιτροπής και αποτελείται από:

α. Ένα μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής (τακτικό 
ή αναπληρωματικό) του κλάδου ΠΕ16 ή ένα (1) δημόσιο 
εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 16 ή TE 16 (Μουσικής), με 
οργανική θέση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας 
Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως Πρόεδρο.

β. Τέσσερις (4) καθηγητές του κλάδου ΠΕ 16 ή ΤΕ16, με 
οργανική θέση ή απόσπαση σε άλλο Μουσικό Σχολείο 
της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως μέλη, καθώς 
και δύο αναπληρωτές τους.

γ. Έναν εκπαιδευτικό οποιουδήποτε κλάδου (μόνιμο ή 
αναπληρωτή) που υπηρετεί στο Μουσικό Σχολείο, ως 
Γραμματέα.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η συγκρότηση της 
Ε.Ε. ως άνω, τότε στην Ε.Ε. μπορούν να συμμετέχουν 
εκπαιδευτικοί ΠΕ 16 ή TE 16 με οργανική θέση σε σχο−
λεία γενικής παιδείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης. Δεν δικαιούνται να 
συμμετέχουν ως μέλη Ε.Ε. των εδαφίων α’ και β’ διδά−
σκοντες του Μουσικού Σχολείου στο οποίο διενεργείται 
η διαδικασία επιλογής.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται και αξιολογούνται μόνο από 
τους εκπαιδευτικούς των εδαφίων α και β.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι 
από 100 με δυνατότητα προσαύξησης έως 20%, ορί−
ζονται δύο Ε.Ε. σύμφωνα με τα εδάφια α’, β’ και γ’. Τις 
δύο Ε.Ε. εποπτεύει η Γενική Επιτροπή Επιλογής (Γ.Ε.Ε.) 
του Μουσικού Σχολείου η οποία ορίζεται με την ίδια 
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης 
στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το Μουσικό 
Σχολείο, με την εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, 
και αποτελείται από:

δ. τον Πρόεδρό της που είναι ένα μέλος της Καλλι−
τεχνικής Επιτροπής (τακτικό ή αναπληρωματικό) του 

Ανακτήθηκε από την  
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κλάδου ΠΕ 16 ή ένας (1) δημόσιος εκπαιδευτικός του 
κλάδου ΠΕ 16 ή TE 16 (Μουσικής), με οργανική θέση 
σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής 
Διεύθυνσης,

ε. τους δύο Προέδρους των Ε.Ε., ως μέλη και
στ. Γραμματέα ο οποίος ορίζεται με απόφαση του 

προέδρου της Γ.Ε.Ε. και είναι ένας από τους γραμματείς 
των επιμέρους Ε.Ε.

Σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης της θέσης του 
Προέδρου της Γ.Ε.Ε. ή των δύο Ε.Ε. σύμφωνα με τα 
εδάφια α’ και δ’ και εφόσον δεν παρίσταται μέλος της 
Καλλιτεχνικής Επιτροπής, δύναται να μετακινηθεί για 
εκτέλεση καθηκόντων Προέδρου, με εισήγηση της Καλ−
λιτεχνικής Επιτροπής, εκπαιδευτικός ΠΕ 16 με οργανι−
κή θέση σε Μουσικό Σχολείο από άλλη Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευση ή να πληρωθεί η θέση από τον 
οικείο Σχολικό Σύμβουλο Μουσικής ΠΕ16.

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου ή ο αναπλη−
ρωτής του, συμμετέχει στην Ε.Ε. ή στην Γ.Ε.Ε. χωρίς 
δικαίωμα βαθμολόγησης και έχει την αποκλειστική αρ−
μοδιότητα για τη διοικητική στήριξη της διαδικασίας 
επιλογής.

Η αμοιβή των μελών της Ε.Ε. πραγματοποιείται σύμ−
φωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μα−
θητές για την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του 
Μουσικού Σχολείου είναι: Ρυθμός, Ακουστική ικανότητα, 
Φωνητική ικανότητα, Διάκριση ηχοχρωμάτων και προαι−
ρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσια−
κό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας 
Σχολής. Κάθε ένα από τα θέματα αυτά αξιολογείται 
χωριστά από τους βαθμολογητές στην εικοσάβαθμη 
κλίμακα. Η βαθμολογία του κάθε βαθμολογητή κατα−
χωρίζεται σε ειδικό φύλλο εξέτασης υποψηφίων που 
φέρει τη σφραγίδα του σχολείου και υπογράφεται από 
τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Ε.Ε.

Το άθροισμα των βαθμών των πέντε (5) βαθμολογη−
τών, ανά εξεταζόμενο θέμα, αποτελεί τον τελικό βαθμό 
του θέματος αυτού με άριστα το εκατό (100). Το άθροι−
σμα του συνολικού αριθμού μονάδων που συγκέντρωσε 
ο υποψήφιος διαιρούμενο δια του τέσσερα (4), για τους 
υποψηφίους που εξετάζονται μόνο στα τέσσερα υπο−
χρεωτικά θέματα και, κατ’ αντιστοιχία, δια του πέντε 
(5), για όσους επιλέγουν να εξεταστούν και το Μουσικό 
Όργανο, ανάγεται στην εκατοντάβαθμη κλίμακα.

Τα θέματα εξέτασης των υποψηφίων μαθητών που 
μετέχουν στη διαδικασία επιλογής προετοιμάζονται με 
ευθύνη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχο−
λείων του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και παραδίδονται στον Πρόεδρο 
της Ε.Ε. ή εφόσον συγκροτηθεί Γ.Ε.Ε. στον Πρόεδρο της 
Γ.Ε.Ε. κάθε Μουσικού Σχολείου, με ευθύνη του οικείου 
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σφραγισμένα, 
και αποσφραγίζονται από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. ή της 
Γ.Ε.Ε. ενώπιον όλων των μελών της Επιτροπής αμέσως 
πριν την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Τα θέματα 
δύνανται να αποσταλούν και ηλεκτρονικά μέσω VBI.

7. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής συνέρχε−
ται η Ε.Ε. ή η Γ.Ε.Ε. με πρόσκληση του Προέδρου της και 
με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης, συντάσσει πίνακα 
εξετασθέντων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά μέχρι 
τον ελάχιστο συνολικό βαθμό επίδοσης των πενήντα 
(50) μονάδων. Ο παραπάνω πίνακας των εξετασθέντων 

αναρτάται στο οικείο σχολείο και διαβιβάζεται στην 
οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων δύνα−
νται να εγγραφούν ως επιτυχόντες όσοι μαθητές προ−
βλέπονται από την παράγραφο 2 αυτής της Υπουργικής 
απόφασης και οι οποίοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν 
τους εικοσιτέσσερις (24) ανά τάξη ή τμήμα τάξης. Οι 
υπόλοιποι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον ανωτέ−
ρω πίνακα χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες. Σε καμία 
περίπτωση δεν μπορούν να φοιτήσουν στο Μουσικό 
Σχολείο μαθητές που δεν συγκεντρώνουν τον ελάχιστο 
συνολικό βαθμό επιτυχίας των πενήντα (50) μονάδων.

Σε περίπτωση που οι ισοβαθμίσαντες στην τελευταία 
θέση είναι περισσότεροι από τρεις, γίνεται κλήρωση.

8. Οι γονείς των μαθητών που επελέγησαν για να 
φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχο−
λείων, εφοδιάζονται με σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα 
το οποίο προσκομίζουν στο γυμνάσιο όπου γράφτηκε 
το παιδί τους με το ισχύον σύστημα εγγραφής, μετά 
την αποφοίτηση του από το δημοτικό σχολείο.

Στην περίπτωση που θα υπάρξουν κενές θέσεις στην 
Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου από μετεγγραφή 
μαθητών σε άλλο γυμνάσιο και για οποιοδήποτε άλλο 
λόγο, οι θέσεις αυτές θα συμπληρώνονται από τον πρώ−
το κατά σειρά υποψήφιο από τον πίνακα επιλαχόντων 
που συγκεντρώνει το υψηλότερο άθροισμα μονάδων.

Μετά τη λήξη του Α΄ τριμήνου οι κενές θέσεις δεν 
συμπληρώνονται.

Β. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ − ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ, παράγραφοι 
1 και 2.

1. Μετεγγραφές μαθητών σε οποιαδήποτε τάξη του 
Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου − Λυκείου), από άλλο 
Μουσικό Σχολείο πραγματοποιούνται εφόσον υπάρ−
χουν κενές θέσεις στο Μουσικό Σχολείο υποδοχής και 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Αν υπάρξουν κενές θέσεις στις Β΄ και Γ’ τάξεις 
Γυμνασίου καθώς και στην Α΄ τάξη Λυκείου από με−
τεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών ή οποιοδήποτε άλλο 
λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω 
κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται 
μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου 
κάθε σχολικού έτους. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται 
από Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων που ορίζεται 
με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και τη σύμφωνη γνώμη της Καλλιτεχνικής 
Επιτροπής.

Η επιτροπή αποτελείται από: α. Έναν καθηγητή του 
κλάδου ΠΕ 16, με βαθμό Α΄ και με οργανική θέση στο 
Μουσικό Σχολείο ως Πρόεδρο.

β. Τέσσερις καθηγητές και κατά περίπτωση πέντε, 
του κλάδου Π Ε 16 ή TE 16, μονίμους με οργανική θέση 
ή απόσπαση στο Μουσικό Σχολείο ή αναπληρωτές, ως 
μέλη και γ. Έναν καθηγητή οποιουδήποτε κλάδου, ως 
Γραμματέα.

Οι καθηγητές των εδαφίων α’ και β’ ορίζονται από 
εκπαιδευτικούς με τις εξής ειδικεύσεις: Θεωρητικός Ευ−
ρωπαϊκής Μουσικής, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, 
Πιάνο, και Υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργα−
νο αναφοράς (Ταμπουράς ή άλλο που διδάσκεται στο 
σχολείο). Το πέμπτο μέλος της επιτροπής μετέχει με 
αρμοδιότητα σε άλλο μουσικό όργανο επιλογής.
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Τα μαθήματα που εξετάζονται για τη Β΄ τάξη Γυμνα−
σίου είναι η Μουσική Θεωρία και Πράξη, η Ελληνική Πα−
ραδοσιακή Μουσική, καθώς και τα υποχρεωτικά όργανα 
(πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό 
μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο) 
και προαιρετικά μουσικό όργανο επιλογής.

Τα μαθήματα που εξετάζονται για τη Γ’ τάξη Γυμνασί−
ου και την Α΄ τάξη Λυκείου είναι η Μουσική Θεωρία και 
Πράξη, η Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, τα υποχρεω−
τικά όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό πα−
ραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται 
στο σχολείο), η Ιστορία της Μουσικής και υποχρεωτικά 
μουσικό όργανο επιλογής.

Η ύλη των εξετάσεων προέρχεται από την ύλη που 
διδάχθηκε κατά το τρέχον σχολικό έτος και ανακοι−
νώνεται στο σχολείο με τη λήξη του διδακτικού έτους. 
Οι εξετάσεις διεξάγονται γραπτά, προφορικά και με 
ακρόαση.

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης της έδρας του Μουσικού Σχολείου ορίζονται τα 
τυχόν κενά της Β΄ τάξης και της Γ’ τάξης Γυμνασίου, 
καθώς και της Α΄ τάξης Λυκείου των Μουσικών Σχολεί−
ων, το αργότερο μέχρι την πρώτη μέρα της έναρξης 
του νέου σχολικού έτους.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γονέων μπορούν να 
υποβληθούν από την ημέρα της προκήρυξης των κενών 
θέσεων και μέχρι την προηγούμενη της διεξαγωγής 
των εξετάσεων. Επιτυχόντες είναι εκείνοι που έχουν 
συγκεντρώσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση σε 
όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Δ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, 2η παράγραφο πριν το 
τέλος.

Για τους μαθητές της Γ’ τάξης Γυμνασίου και Γ’ τάξης 
Λυκείου, που παραπεμπόμενοι σε επαναληπτική απολυ−
τήρια εξέταση της περιόδου Σεπτεμβρίου, δεν επιτυγ−
χάνουν να απολυθούν, ισχύουν όσα προβλέπονται για 
την περίπτωση αυτή και στα υπόλοιπα σχολεία γενικής 
παιδείας, έχουν δηλαδή το δικαίωμα να προσέρχονται 
σε επαναληπτικές εξετάσεις στα μαθήματα που υστέρη−
σαν μέχρι να πετύχουν την απόλυση τους. Μαθητές που 
εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή και απολύονται από το 
Μουσικό Γυμνάσιο δεν έχουν το δικαίωμα εγγραφής σε 
Μουσικό Λύκειο.

Στην περίπτωση των μαθητών της Γ’ τάξης Γυμνασίου 
οι οποίοι ακόμα και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις 
Σεπτεμβρίου υστερούν σε μουσικό μάθημα δεν μπορούν 
να εγγραφούν σε Μουσικό Λύκειο αλλά δύνανται να 
απολυθούν και να εγγραφούν σε οποιοδήποτε άλλο 
τύπο Λυκείου, πλην Μουσικού, με την προϋπόθεση ότι ο 
βαθμός απολυτηρίου είναι πλήρες 10, συμπεριλαμβανο−
μένων και των βαθμών των μουσικών μαθημάτων.

Από την υπογραφή της παρούσης απόφασης κα−
ταργείται η υπ’ αριθμ. 58407/Γ7/14.6.2005 (ΦΕΚ 811/τ. 
Β΄/14.6.2005) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. Γ2/3850/29.5.1998 απόφασης Υπ. Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» και η υπ’ αριθμ. Γ2/5145/25−9−1998 
υπουργική απόφαση «Εγγραφή μαθητών στα Πειραμα−
τικά Μουσικά Γυμνάσια».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 26 Μαΐου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

F

   Αριθμ. 3021/19/53−ι΄ (7)
Τροποποίηση της αριθ. 3021/19/53/14−10−2005 απόφασης 

των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δη−
μόσιας Τάξης «Τύπος, δικαιολογητικά, αρμόδιες υπη−
ρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας 
Ελλήνων πολιτών». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του ν.δ. 127/1969 

«Περί της αποδεικτικής ισχύος των αστυνομικών ταυ−
τοτήτων» (Α΄− 29), όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄− 98).

3 Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στην αριθ. 3021/19/53/14−10−2005 απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης 
(Β΄−1440), προστίθεται άρθρο 7Α, ως εξής:

«7Α
Δελτία ταυτότητας μοναχών Ιερών Μονών Αγίου Όρους

1. Στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας που εκδίδεται 
για τους μοναχούς ή τους δοκίμους μοναχούς των Ιερών 
Μονών του Αγίου Όρους, αναγράφεται πέραν των στοι−
χείων του άρθρου 2 του Ν.Δ. 127/1969, και το μοναχικό 
τους όνομα, όπως αυτό προκύπτει από πιστοποιητικό 
της Ιεράς Μονής στα μοναχολόγια της οποίας είναι 
εγγεγραμμένοι. Το πιστοποιητικό αυτό επικυρώνεται 
από την Ιερά Επιστασία και προσκομίζεται από τους 
ενδιαφερομένους μαζί με τα δικαιολογητικά της παρ. 
1 του άρθρου 2.

2. Σε περίπτωση απώλειας της μοναχικής ιδιότητας 
μοναχού ή δόκιμου μοναχού για οποιονδήποτε λόγο η 
οικεία Ιερά Μονή εκδίδει αμελλητί σχετικό πιστοποιη−
τικό, το οποίο επικυρώνεται από την Ιερά Επιστασία, 
και ενεργεί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του 
ν.δ. 127/1969».

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Μαΐου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ  

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr




