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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/
Α5/2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με 
τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από 
το 2020 και εφεξής, με το “νέο” σύστημα του 
ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρ-
θρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).

2 Προσθήκη σχολής παραδοσιακής μουσικής και 
τμημάτων σπουδών του «ΩΔΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ.251/43712/Α5 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/

Α5/2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά 

με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου 

από το 2020 και εφεξής, με το “νέο” σύστημα του 

ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρ-

θρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατά-
ξεις» (Α’ 193), όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 4 
του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’  70), αντικατα-
στάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 165 του 
ν. 4635/2019 (Α’ 167) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4777/2021 (Α’ 25),

β. του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013, όπως προστέ-
θηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 
και τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 7 του 
ν. 4692/2020 (Α’ 111),

γ. του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 166 του ν. 4635/2019, καθώς και με 
το άρθρο 8 του ν. 4777/2021,

δ. του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019, καθώς και με 
το άρθρο 11 του ν. 4777/2021,

ε. του άρθρου 218 του ν. 4610/2019, όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4664/2020 (Α’  32),

στ. των άρθρων 4Β έως 4Δ του ν. 4186/2013, όπως 
προστέθηκαν με τα άρθρα 2 έως 4 αντίστοιχα του 
ν. 4777/2021,

ζ. του άρθρου 150 του ν. 4887/2022 (Α’ 16),
η. της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 (Β’  643) 

απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
θ. της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 

(Β’ 5399) υπουργικής απόφασης περί καθορισμού των 
συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμε-
νων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρα-
κτικών δοκιμασιών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 
και εφεξής,

ι. της υπό στοιχεία Φ.251/165669/Α5/2021 (Β’ 6068) 
υπουργικής απόφασης περί Συντελεστών Ελάχιστης Βά-
σης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών 
κατευθύνσεων,…από το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 
και εφεξής»,

ια. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιβ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» - Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε 
ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/136/36800/Β1/31-3-2022 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) 
ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/
Α5/2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων (Β’ 643) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πα-
νελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και 
εφεξής, με το “νέο” σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 
(Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Στο τέλος του άρθρου 2 προστίθεται άρθρο 2Α, ως 

εξής:
“Άρθρο 2Α. Συντελεστές Βαρύτητας ειδικών μαθημά-

των και πρακτικών δοκιμασιών για όσους συμμετέχουν 
στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022 και εφεξής.

Για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ενός 
ή περισσοτέρων ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δο-
κιμασιών, όπως αυτά έχουν ορισθεί με την υπό στοιχεία 
Φ.253/128314/Β6/2002 υπουργική απόφαση «Ορισμός 
των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των 
Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμά-
των, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας 
καθώς και αυτών του Πανεπιστημίου Κύπρου για την 
εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μα-
θήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά 
μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από 
τα τμήματα και τις σχολές αυτές τον τρόπο, τον τόπο 
και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης 
στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» (Β’ 1538), οι συντελε-
στές του ειδικού μαθήματος/ειδικών μαθημάτων ή των 
πρακτικών δοκιμασιών ορίζονται με την υπό στοιχεία 
Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελ-
λαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μα-
θημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα 
Α.Ε.Ι, στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη 
Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστι-
κής Ακαδημίας στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαι-
οφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς 
και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημα-
ϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής» (Β’ 5399) και ισχύουν για 
όσους συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 
2022 και εφεξής”.

Άρθρο 2
Στο τέλος του άρθρου 3 προστίθεται άρθρο 3Α, ως 

εξής:
«Άρθρο 3Α Τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για όσους συμμετέχουν 
στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022 και εφεξής.

1. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε 
υποψηφίου που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετά-
σεις έτους 2022 και εφεξής για εισαγωγή στις Σχολές, τα 

Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, 
γίνεται ως εξής: ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσ-
σερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία 
προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου 
ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό 
Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή 
βαρύτητας, όπως αυτός ορίσθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελ-
λαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μα-
θημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα 
Α.Ε.Ι, στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη 
Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστι-
κής Ακαδημίας στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαι-
οφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς 
και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδη-
μαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής» (Β’ 5399). Τα τέσσερα 
(4) ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροι-
σμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000), για να προκύψει 
έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για 
κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. 
Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος 
εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση 
δεκάτου.

2. Προκειμένου για Σχολές ή Τμήματα για τα οποία 
απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος/ειδικών μαθημά-
των ή πρακτικών δοκιμασιών ο υπολογισμός του συνολι-
κού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου/ας γίνεται ως εξής:

Στο σύνολο των μορίων της προηγούμενης παραγρά-
φου, προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από το 
γινόμενο του βαθμού του υποψηφίου/ας στο απαιτού-
μενο ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες με τον 
αντίστοιχο συντελεστή κατά περίπτωση, όπως αυτός 
ορίζεται στην υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-
2021 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των συντελε-
στών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μα-
θημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών 
δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι, στις Α.Ε.Α., στις 
σχολές των Α Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές 
της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας στις 
Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού 
Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του 
Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 
και εφεξής», πολλαπλασιασμένο επί το χίλια (1000). Κατά 
την εφαρμογή της παρούσας διάταξης:

¡) Βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο γραπτός βαθμός 
που σημείωσε στην απαιτούμενη εξέταση ο υποψήφιος 
μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με 
προσέγγιση δεκάτου. Για τις περιπτώσεις που εξετάζο-
νται δύο ειδικά μαθήματα, προσμετρώνται ξεχωριστά οι 
βαθμοί των δύο (2) απαιτούμενων ειδικών μαθημάτων, 
οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους συ-
ντελεστές βαρύτητας που ορίσθηκαν με την υπό στοι-
χεία  Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των 
πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών 
μαθημάτ ων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή 
στα Α.Ε.Ι, στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., 
στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυρο-
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σβεστικής Ακαδημίας στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων 
Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενο φυλάκων, 
καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής» (Β’ 5399). Για 
τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες 
γλώσσες από αυτές που εξετάσθηκε ο υποψήφιος, τότε 
λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς 
που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.

ii) Βαθμός πρακτικών δοκιμασιών είναι ο μέσος όρος 
των βαθμών που αντιστοιχούν στις τρεις δοκιμασίες-
αγωνίσματα που διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος και ο οποί-
ος εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.

Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση δε-
κάτου, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προ-
κύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, 
αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο 
του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται 
στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και 
αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα 
υπόλοιπα πέραν του πρώτου δεκαδικά ψηφία. Για τον 
υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση εκατοστού, στις 
περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν πε-
ρισσότερα των δύο δεκαδικά ψηφία τότε, αν το τρίτο 
δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), 
το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέ-
σως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι 
μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα 
πέραν του δεύτερου δεκαδικά ψηφία.

3. Αν ο υποψήφιος/α δεν πάρει μέρος στην εξέταση μα-
θήματος Ομάδας Προσανατολισμού ή γενικής παιδείας 
που επέλεξε να εξετασθεί πανελλαδικά, τότε θεωρείται 
ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γρα-
πτό βαθμό μηδέν (0). Για να λάβει μέρος στη διαδικασία 
επιλογής για εισαγωγή στις Σχολές και τα Τμήματα στα 
Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4 Α του ν. 4186/2013 
(Α’ 193), θα πρέπει να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδι-
κές εξετάσεις σε δύο από τα εξεταζόμενα μαθήματα της 
Ομάδας Προσανατολισμού που είχε δηλώσει.

4. Για την εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών 
του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστή-
μης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο 
Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων ισχύει ο τρόπος υπολογισμού μορίων που προβλέ-
πεται από τις διατάξεις της Φ.253/23170/Α5/2019 (Β’ 504) 
υπουργικής απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει.».

Άρθρο 3
Στο τέλος της παρ. 2 α) του άρθρου 5 της υπό στοι-

χεία Φ.251/25089/Α5/2020 υπουργικής απόφασης (Α’ 
167), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.251/61361/Α5/2021 (Β’ 2278) υπουργικής απόφασης, 
προστίθενται δύο περίοδοι, ως εξής:

«Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, υποβάλλεται μόνο το 
μηχανογραφικό δελτίο της περ. α’ της παρ. 1 (μηχανο-
γραφικό δελτίο πρώτης φάσης). Το μηχανογραφικό δελ-
τίο του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται χωρίς τον 
περιορισμό των επιλογών που προβλέπεται στα εδάφια 
δεύτερο και τρίτο της περ. α’ της παρ. 1.».

Άρθρο 4
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 προστίθεται εδά-

φιο, ως εξής:
«Για όσους συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 

του 2022 και εφεξής, στη Βεβαίωση Συμμετοχής αναγρά-
φονται επίσης η Ομάδα Προσανατολισμού στην οποία 
εξετάστηκε ο/η υποψήφιος/α, τα μαθήματα στα οποία 
εξετάστηκε πανελλαδικά και ο γραπτός βαθμός που πέ-
τυχε για κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα για το 
επιστημονικό πεδίο που δύναται να είναι υποψήφιος/α.».

Άρθρο 5
1. Στο τέλος της υποπερ. α) της περ. iii της παρ. 2 του 

άρθρου 7, όπως αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.251/61361/Α5/2021 (Β’ 2278) υπουργική απόφαση, 
προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Στην περίπτωση που δεν έχουν κριθεί ικανοί, οι υπο-
ψήφιοι δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για 
τις συγκεκριμένες σχολές και δεν μπορούν να τις επιλέ-
ξουν στο ΜΔ.».

2. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 7 προστίθεται παρ. 4Α, 
ως εξής:

«4Α. Διαδικασία επιλογής για όσους συμμετέχουν στις 
πανελλαδικές εξετάσεις από το 2022 και εφεξής. α. Η επι-
λογή των υποψηφίων γίνεται μόνο για τις Σχολές ή τα Τμή-
ματα που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά 
φθίνουσα σειρά μορίων, μέχρι τη συμπλήρωση των θέ-
σεων εισακτέων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα κατά περίπτωση.

β. Για κάθε επιστημονικό πεδίο τα μαθήματα που υπο-
λογίζονται για τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα ακόλουθα:

αα) για το πρώτο (1ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α’ Αρχαία 
Ελληνικά, Β’ Ιστορία, Γ’ Λατινικά, Δ’ Νεοελληνική Γλώσσα 
και Λογοτεχνία.

ββ) για το δεύτερο (2ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α’ Μα-
θηματικά, Β’ Φυσική, Γ’ Χημεία, Δ’ Νεοελληνική Γλώσσα 
και Λογοτεχνία,

γγ) για το τρίτο (3ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α’ Βιολογία, Β’ 
Χημεία, Γ’ Φυσική, Δ’ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,

δδ) για το τέταρτο (4ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α’ Μαθη-
ματικά, Β’ Οικονομία, Γ’ Πληροφορική, Δ’ Νεοελληνική 
Γλώσσα και Λογοτεχνία.

γ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων 
υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε 
Σχολή ή Τμήμα,

i) εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό 
στο μάθημα με τον μέγιστο συντελεστή βαρύτητας. Αν 
δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με μέγιστο συντελε-
στή βαρύτητας, τότε εισάγεται ο υποψήφιος που έχει 
μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το μάθημα που έχει μεγα-
λύτερο συντελεστή βαρύτητας και το οποίο προηγείται 
στη σειρά της ανωτέρω περ. β,

ii) αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με 
μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον αμέσως μεγαλύτε-
ρο συντελεστή βαρύτητας μεταξύ των τριών υπολοίπων 
μαθημάτων. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με αμέ-
σως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισάγεται 
ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το 
μάθημα που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και 
το οποίο προηγείται στη σειρά της ανωτέρω περ. β,
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iii) αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος 
με μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον αμέσως μεγα-
λύτερο συντελεστή βαρύτητας μεταξύ των δύο υπολοί-
πων μαθημάτων. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με 
αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισά-
γεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο 
το μάθημα, που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας 
και το οποίο προηγείται στη σειρά της ανωτέρω περ. β.

δ. Αν μετά την εξάντληση όλων των παραπάνω κρι-
τηρίων, εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, 
εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες, με την επιφύλαξη 
της παρακάτω περίπτωσης ε.

ε. Στην περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισα-
γόμενο σε σχολή των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπ/κών 
Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυ-
νάμεων και των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβε-
στικής Ακαδημίας, των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων 
Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, καθώς και των Ακαδημιών Εμπο-
ρικού Ναυτικού και μετά την εξάντληση των κριτηρίων 
της ανωτέρω περ. γ, εισάγεται ο υποψήφιος που δήλωσε 
τη σχολή αυτή με προγενέστερη σειρά προτίμησης. Αν 
πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγα-
λύτερο βαθμό στο τέταρτο μάθημα της ανωτέρω περ. β.

στ. Για κάθε Σχολή της ανωτέρω περ. ε του παρόντος 
άρθρου και εφόσον προβλέπεται από τις κείμενες δια-
τάξεις, συντάσσονται πίνακες επιλαχόντων υποψηφί-
ων, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τους υποψηφίους που 
έχουν κριθεί ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις και 
την έχουν δηλώσει στο Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) 
σε σειρά προγενέστερη από τη σχολή επιτυχίας τους. 
Η σύνταξη αυτών των πινάκων γίνεται κατά φθίνουσα 
σειρά μορίων και σύμφωνα με τα κριτήρια των ανωτέρω 
περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 14 Απριλίου 2022

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 857 (2)
Προσθήκη σχολής παραδοσιακής μουσικής και 

τμημάτων σπουδών του «ΩΔΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ» .

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
α. Την περ. 28 του τομέα στ της παρ. I του άρθρου 75 

του ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του 
άρθρου 94 και το άρθρο 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 υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/οικ. 38573/1216/31.03.2011 
(Β’ 693) κοινή υπουργική απόφαση,

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

ζ. την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών 
κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» 
(Β΄ 1595),

η. την υπό 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. 7275/2022 υπουργική απόφαση «Προϋ-
ποθέσεις λειτουργίας Σχολών Παραδοσιακής Μουσικής» 
(Β’ 77),

ι. την υπ’ αρ. 1218/12-7-2018 απόφαση (Β’ 3946) σύμ-
φωνα με το οποίο χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λει-
τουργίας του «ΩΔΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ»,

ια. την υπ’ αρ. 5632/29-3-2022 αίτηση της Καρανάσι-
ου Μαρίας για την προσθήκη ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του «ΩΔΕΙΟΥ 
ΠΑΠΑΓΟΥ»,

ιβ. το υπ’ αρ. 467194393952-0920-0040/28-3-2022, 
παράβολο Δημοσίου που κατατέθηκε, αποφασίζουμε:

1. Τη προσθήκη ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στο «ΩΔΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ» που 
βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αμύνης 58Α, Παπάγου, 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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