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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Ιουλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συμπληρωματική κατανομή σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν./Π-Μ το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μέσω πανελλαδικών
εξετάσεων.

2

Προσθήκη τμημάτων σπουδών μουσικής Ωδείου
με την επωνυμία «Νέο Ωδείο Κοζάνης».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2231.2-7/52307
(1)
Συμπληρωματική κατανομή σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν./Π-Μ το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της
ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού
περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),
β) της υπ’ αρ. 2231.2-6/27352/2022/15-04-2022 κοινής
απόφασης Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-

Αρ. Φύλλου 3942

κής και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023» (Β΄ 1922),
γ) Της υπ’ αρ. 2232.1/28029/2022/19-04-2022 απόφαση του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β΄ «Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών/-στριών που θα
εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
και προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών» (ΑΔΑ: 61ΥΖ4653ΠΩ- 440),
2. Το υπ’ αρ. 2231.2-7/42557/2022/16-06-2022
Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Α΄, εγγράφου,
3. Το υπό στοιχεία Φ.251/89143/Α5/2022/19-07-2022
εγγράφο Υ.ΠΑΙ.Θ./Γεν. Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων/ Διεύθυνση εξετάσεων
και πιστοποιήσεων/Τμήμα Α΄,
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων ανωτέρω 1.α) σχετικού ορίζεται επιμέρους κατανομή θέσεων υποψηφίων
ΓΕ.Λ., οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό έτος 2019-2020
στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΓΕ.Λ. α) με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος
2019-2020 (Νέο Σύστημα), ή β) με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που
ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα) και
το έτος 2022 υπέβαλαν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο
χωρίς νέα εξέταση, ως κάτωθι:

Α) ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
Α) Από ημερήσια Γενικά Λύκεια 65% του συνολικού αριθμού εισακτέων
Επιμέρους κατανομή
Συμμετέχοντες πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2020

21

(i) με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα)

18

(ii) με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό
έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα)

3

Β) Η παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 380/1976 (πολύτεκνοι κ.λπ.) 10% επιπλέον:
Επιμέρους κατανομή
Συμμετέχοντες πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2020
(i) με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα)

2
2
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(ii) με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό
έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα)

0

Γ) Η παρ. 1β του άρθρου 1 του ν. 380/1976 (τρίτεκνοι) 3% επιπλέον:
Επιμέρους κατανομή
Συμμετέχοντες πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2020

1

(i) με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα)

1

(ii) με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό
έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα)

0

Δ) Η παρ. 1γ του άρθρου 1 του ν. 380/1976(κοινωνικά κριτήρια) 2% επιπλέον:
Επιμέρους κατανομή
Συμμετέχοντες πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2020

0

(i) με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα)

0

(ii) με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό
έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα)

0

ΣΥΝΟΛΟ

24

Β) ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α) Από ημερήσια Γενικά Λύκεια 65% του συνολικού αριθμού εισακτέων
Επιμέρους κατανομή
Συμμετέχοντες πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2020

17

(i) με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα)

15

(ii) με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό
έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα)

2

Β) Η παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 380/1976 (πολύτεκνοι κ.λπ.) 10% επιπλέον:
Επιμέρους κατανομή
Συμμετέχοντες πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2020

2

(i) με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020
(Νέο Σύστημα)

2

(ii) με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό
έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα)

0

Γ) Η παρ. 1β του άρθρου 1 του ν. 380/1976 (τρίτεκνοι) 3% επιπλέον:
Επιμέρους κατανομή
Συμμετέχοντες πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2020

0

(i) με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020
(Νέο Σύστημα)

0

(ii) με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό
έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα)

0

Δ) Η παρ. 1γ του άρθρου 1 του ν. 380/1976 (κοινωνικά κριτήρια) 2% επιπλέον:
Επιμέρους κατανομή
Συμμετέχοντες πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2020

0

(i) με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020
(Νέο Σύστημα)

0

(ii) με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα)

0

ΣΥΝΟΛΟ
Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 20 Ιουλίου 2022
Οι Υπουργοί
Παιδείας και
Θρησκευμάτων

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1373
(2)
Προσθήκη τμημάτων σπουδών μουσικής Ωδείου
με την επωνυμία «Νέο Ωδείο Κοζάνης».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το στοιχείο 28 του τομέα στ της παρ. I 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. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
3. Την παρ. I του άρθρου 280 του ν. 3852/2010.
4. Τον ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών
μουσικών ιδρυμάτων (Α΄ 90).
5. Το β.δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών
ιδρυμάτων» (Α΄ 7).
6. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/οικ. 38573/1216/
31-03-2011 (Β΄ 693) κοινή υπουργική απόφαση.
7. Το άρθρο 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄302).
8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/78036/2473/19-10-2004
απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού «Καθορισμός
προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (Β΄ 1595).
9. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/07-02-1994
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανώτερων
Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (Β΄ 123).
10. Την υπ’ αρ. 447/15693/03-06-2013 (Β΄ 1496) απόφαση του Δημάρχου Κοζάνης με την οποία χορηγήθηκε
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του ωδείου με την Επωνυμία «ΝΕΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ» .
11. Την υπ’ αρ. 9291/30-03-2022 αίτηση της Μαρίας
Καραγιάννη του Αθανασίου, ιδιοκτήτριας και νόμιμης εκπροσώπου του «Νέου Ωδείου Κοζάνης» με τα συνημμένα
δικαιολογητικά για την προσθήκη τμημάτων σπουδών,
αποφασίζουμε:
Α. Την προσθήκη στο Μουσικό Ωδείο με την Επωνυμία «ΝΕΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ» που βρίσκεται Χαλκιδικής 2
και Ιερέως Σωτηρίου, στην πόλη της Κοζάνης των εξής
τμημάτων σπουδών:
1. Σχολών Παραδοσιακής Μουσικής με τα εξής Τμήματα Σπουδών:
Α) Τραγουδιού και Οργάνων πανελληνίου και ευρύτερου ανατολικού ρεπερτορίου.
Β) Οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερτορίων.
Γ) Οργάνων του ειδικού ρεπερτορίου της Νεοελληνικής λαϊκής Αστικής Μουσικής και
Δ) Θεωρητικών.

40389

Α. Το Τμήμα Τραγουδιού και Οργάνων πανελληνίου
και ευρύτερου ανατολικού ρεπερτορίου αφορά Σπουδές
και τίτλους στο:
Α1: Ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι και
Α2: στα όργανα:
ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ.
Α2α. Ούτι.
Α2β. Λαούτο.
Α2γ. Πολίτικο Λαούτο.
Α2δ. Πανδουρίδα - Ταμπούρ (ένας τίτλος για νυκτό
και τοξωτό).
Α2ε. Πανδουρίδα - Ταμπουράς.
Α2στ. Μαντολίνο.
Α2ζ. Σαντούρι.
Α2η. Τσίμπαλο.
Α2θ. Κανονάκι.
Α2ι. Πολίτικη Λύρα.
Α2ια. Βιολοντσέλο.
Α2ιβ. Βιολί.
ΑΕΡΟΦΩΝΑ
Α2ιγ. Νέι.
Α2ιδ. Κλαρίνο.
Α2ιε. Φλογέρα - Σουραύλι (μακρές: γαβάλι, φλάουτα κλειστού - ανοικτού σωλήνα, και βραχείες, όλες ένας τίτλος).
Α2ιστ. Σύριγγα Πανός (μουσκάλι).
Α2ιζ. Τρομπέτα.
Α2ιη. Σαξόφωνο.
Α2ιθ. Τρομπόνι.
ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΩΝΑ
Α2κ. Παραδοσιακά μεμβρανόφωνα κρουστά (νταούλια, ντέφια, μπεντίρ, τουμπελέκι, ένας τίτλος για όλες τις
υποκατηγορίες).
Β. Το Τμήμα Οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερτορίων, αφορά σπουδές και τίτλους στα όργανα:
ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ.
Βα. Κρητική λύρα.
Ββ. Ποντιακή λύρα (και καππαδοκικός κεμανές, ένας
τίτλος).
Βγ. Λύρα Ανατολικού Αιγαίου (Δωδεκανήσων και Λήμνου, ένας τίτλος).
Βδ. Λύρα Θράκης και Μακεδονίας (ένας τίτλος).
ΑΕΡΟΦΩΝΑ
Βε. Άσκαυλος (Μακεδονική - Θρακική γκάιντα, Νησιώτικη τσαμπούνα, Ποντιακό αγγείον ένας τίτλος).
Βστ. Ζουρνάς (Μακεδονίας, Θράκης, Στερεάς Ελλάδος,
ένας τίτλος).
Γ. Το τμήμα Οργάνων του ειδικού ρεπερτορίου της Νεοελληνικής λαϊκής Αστικής Μουσικής αφορά σπουδές
και τίτλους στα όργανα:
Γα. Μπουζούκι (τρίχορδο, τετράχορδο, τζουρά, μπαγλαμά: ένας τίτλος για όλες τις υποκατηγορίες).
Γβ. Λαϊκή κιθάρα.
Γγ. Αερο-ιδιόφωνα: Ακορντεόν.
Δ. Το τμήμα Θεωρητικών αφορά Σπουδές και τίτλους
για την θεωρία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.
όπως προβλέπονται από την υπ’ αρ. 7275/2022 κοινή
υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο (Β΄ 77).
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2. ΤΜΗΜΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ όπως προβλέπεται
από την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33990/31-08-1987
υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κρουστών» (Β΄ 500).
Β. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δήμου Κοζάνης.

Τεύχος B’ 3942/25.07.2022

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 18 Ιουλίου 2022
Ο Δήμαρχος
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02039422507220004*

