
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αποζημίωσης των συμμετεχόντων 
στις ειδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα μουσικά 
τμήματα των Πανεπιστημίων.

2 Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου στο 
Δήμο Θεσσαλονίκης για την ανέγερση και λει-
τουργία σχολικών δομών ειδικής αγωγής.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στη 59719/05-06-2019 από-
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2174/τ.Β’/ 07-06-2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ.253.1/91555/Α5 (1)
Καθορισμός αποζημίωσης των συμμετεχόντων 

στις ειδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα μουσι-

κά τμήματα των Πανεπιστημίων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), 

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 
του ν. 4589/2019 (Α’ 13).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 13 του 
ν. 4186/2013(Α’ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν.

3. Την Φ.253/23170/Α5/2019 (Β’  504) υπουργική 
απόφαση «Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών 
Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 
ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις δια-

τάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α’ 13)» και την 
Φ.253/69990/Α5/2019 (Β’ 1763) όμοια «Διαδικασίες διε-
νέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε 
Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως τροποποι-
ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 
(Α’ 13) καθώς και η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο 
λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θε-
σπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων 
αυτών».

4. Την παρ. 4 του αριθμ. 21 Κεφ Β’ του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/τ.Α’/16.12.2015).

5. Την Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ  2168/
τ.Β’/09.10.2015).

6. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 1 και 4 του άρθρου 
48 παρ. 2 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.  849/1978 
«Περί παροχής κινήτρων διά την ενίσχυσιν της περι-
φερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» 
(ΦΕΚ 232/τ.Α’/22.12.1978), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρ. 8 του ν. 2129/1993 «Αύξηση συντάξεων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 57/τ.Α’/14-4-1993).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 20 περ. ιβ του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2014), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 3γ του άρθρου 10 του 
ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (ΦΕΚ 129/τ.Α’/17-10-2015).
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10. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/
2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογι-
στικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28.06.2014), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016), 
όπως ισχύει.

12. Την αριθμ. Φ.1/Γ/271/89581/Β1/4-6-2019 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα-
λείται επιπρόσθετη δαπάνη συνολικού ύψους 105.000 
ευρώ για το οικονομικό έτος 2019, η οποία θα βαρύνει 
τις εγκεκριμένες πιστώσεις της μείζονος κατηγορίας 
21 του Ε.Φ. 1019-201-0000000 του τακτικού προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων τρέχοντος οικονομικού έτους. Για καθένα 
από τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 
105.000 ευρώ για την οποία θα γίνεται σχετική πρό-
βλεψη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκάστου οικονομικού 
έτους, εντός των ορίων του εκάστοτε ισχύοντος ΜΠΔΣ, 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε εφάπαξ αποζημιώσεις για τους συμ-
μετέχοντες προέδρους, μέλη, γραμματείς τους επόπτες 
εξετάσεων, βαθμολογητές/αναβαθμολογητές, τους επι-
τηρητές και το κάθε είδους εκπαιδευτικό, διοικητικό και 
βοηθητικό προσωπικό που απασχολείται στις ειδικές 
εξετάσεις της τακτικής περιόδου, και στις επαναληπτικές 
εξετάσεις που διενεργούνται ταυτόχρονα με τις εξετά-
σεις των ειδικών κατηγοριών για εισαγωγή σε μουσικά 
τμήματα των Πανεπιστημίων, ως ακολούθως:

α) Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.Ε).
(i) Πρόεδρος Κ.Ε.Ε.Ε. 400,00 ευρώ.
(ii) Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Ε.Ε. 350,00 ευρώ.
(iii) Κάθε μέλος Κ.Ε.Ε.Ε. 300,00 ευρώ.
(iv) Γραμματέας Κ.Ε.Ε.Ε. 250,00 ευρώ.
(v) Βοηθός γραμματέας 200,00 ευρώ.
(vi) Κάθε μέλος για την υποβοήθηση του έργου της 

Κ.Ε.Ε.Ε. 150,00 ευρώ.
(vii) Χειριστές μετάδοσης θεμάτων μέχρι 5 άτομα 

100,00 ευρώ.
β) Επόπτες εξετάσεων.
Εφάπαξ αποζημίωση 200,00 ευρώ.
γ) Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων για τις ειδικές εξε-

τάσεις στο μάθημα Μουσική Αντίληψη και Γνώση.
(i) Πρόεδρος, 150,00 ευρώ.
(ii) Μέλος, 100,00 ευρώ.
(iii) Γραμματέας 100,00 ευρώ.
(iv) Κάθε βοηθός γραμματέα 80,00 ευρώ.
(v) Κάθε χειριστής συστήματος λήψης θεμάτων 80,00 

ευρώ.
(vi) Κάθε μέλος του βοηθητικού προσωπικού 80,00 

ευρώ.
δ) Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων για τις ειδικές εξε-

τάσεις στο μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία.
(i) Πρόεδρος, 200,00 ευρώ.

(ii) Μέλος, 150,00 ευρώ.
(iii) Γραμματέας 150,00 ευρώ.
(iv) Κάθε βοηθός γραμματέα 100,00 ευρώ.
(v) Κάθε χειριστής συστήματος λήψης θεμάτων 80,00 

ευρώ.
(vi) Κάθε μέλος του βοηθητικού προσωπικού 80,00 

ευρώ.
ε) Ομάδα επιτηρητών για τις ειδικές εξετάσεις στο μά-

θημα Μουσική Αντίληψη και Γνώση.
Για κάθε επιτηρητή για κάθε ημέρα εξέτασης 15 ευρώ.
στ) Ομάδα επιτηρητών για τις ειδικές εξετάσεις στο 

μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία.
Για κάθε επιτηρητή για κάθε ημέρα εξέτασης 30 ευρώ.
ζ) Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου για τις ειδικές εξε-

τάσεις στο μάθημα Μουσική Αντίληψη και Γνώση.
(i) Πρόεδρος 200,00 ευρώ.
(ii) Αντιπρόεδρος 150,00 ευρώ.
(iii) Μέλος 150,00 ευρώ.
(iv) Γραμματέας 150,00 ευρώ.
(v) Βοηθός γραμματέα 100,00 ευρώ.
(vi) Κάθε μέλος του εκπαιδευτικού, διοικητικού και 

βοηθητικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και 
του προσωπικού για τον καθαρισμό και μέχρι 10 άτομα 
100,00 ευρώ.

(vii) Ομάδες βαθμολογητών-αναβαθμολογητών, για 
κάθε βαθμολογούμενο-αναβαθμολογούμενο γραπτό 
δοκίμιο 2,10 ευρώ.

η) Επιτροπές Εξεταστών-Βαθμολογητών για τις ειδικές 
εξετάσεις στο μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία.

(i) Πρόεδρος 200,00 ευρώ.
(ii) Κάθε μέλος 150,00 ευρώ.
(iii) Επιμελητής εξεταστικής διαδικασίας 100,00 ευρώ.
θ) Επιτροπές εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το μάθημα Μουσική 
Αντίληψη και Γνώση.

(i) Πρόεδρος 50,00 ευρώ.
(ii) Κάθε μέλος εξεταστής-(ανα)βαθμολογητής 30,00 

ευρώ.
(iii) Γραμματέας και βοηθός γραμματέα 40,00 ευρώ.
(iv) Ιατρός 40,00 ευρώ.
(v) Για κάθε επιτηρητή για κάθε ημέρα εξέτασης 20,00 

ευρώ.
2. Για όσους συμμετέχουν στα ατομικά ή συλλογικά 

όργανα της ανωτέρω παρ. 1 και απασχολούνται Σάββατα 
και Κυριακές, για όσους εκπαιδευτικούς απασχολούνται 
μετά το πέρας του διδακτικού έτους, καθώς και για όσους 
μετακινούνται εκτός έδρας, καταβάλλονται τα προβλε-
πόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα και δαπάνες.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-6-2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 6 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   
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 Αριθμ. 11716/986 (2)
Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου στο 

Δήμο Θεσσαλονίκης για την ανέγερση και λει-

τουργία σχολικών δομών ειδικής αγωγής. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 47 του 

ν. 4386/2016 (Α’ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 44 του ν. 4554/2018 (Α’ 130) «Ασφα-
λιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση 
της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των 
εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α’ 168) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Την αριθμ. Δ 13/οικ. 11086/262/8.3.2019 πρόταση 
του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

6. Την αριθμ. 48374/4836/26.2.2019 γνωμοδότηση της 
Διεύθυνσης Προμηθειών και Μέριμνας του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης.

7. Τα αριθμ. 32735/20-6-2018 και 41299/11-7-2018 
έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης, με τα συνημμένα σε αυτά έγγραφα στοι-
χεία, καθώς και τις 910/2017 (ΑΔΑ ΩΜΚ3ΩΡ5-6ΙΛ) και 
913/2017 (ΑΔΑ Ω7ΔΝΩΡ5-0Σ0) αποφάσεις Δ.Σ. του Δή-
μου Θεσσαλονίκης.

8. Την ΔΥ6α/162/26.5.1995 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

10. Την ανάγκη για ανέγερση σχολικών εγκαταστάσε-
ων ειδικής αγωγής με σκοπό την κάλυψη των αναγκών 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Α) Τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση όμορων και 
συνεχόμενων ακινήτων (οικοπεδικών εκτάσεων) στο 
Δήμο Θεσσαλονίκης, το οποίο περιλαμβάνεται στον πί-
νακα Αδιάθετων - Υπόλοιπων Ακινήτων της Π.Ε. Θεσσα-
λονίκης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 47 του ν. 4386/2016 
και ειδικότερα με τα κάτωθι στοιχεία:

Τα ακίνητα (γεωτεμάχια) με ΚΑΕΚ 190448640001/0/0 
και ΚΑΕΚ 190446640002/0/0 αντιστοιχούν στη συνολική 
επιφάνεια του Ο.Τ. Γ305 (Ο.Τ 187 στα 4751/63 και 4752/63 
κτηματολογικά διαγράμματα του τέως Υπουργείου 
Κοινωνικής Πρόνοιας), η οποία ανέρχεται σε 2.827,12 
μέτρα τετραγωνικά, περικλείεται από τις οδούς Βιζύης- 
Ευσταθίου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης- Επιδαύρου- 
Ανατολικής Ρωμυλίας περιοχή του Συνοικισμού Κάτω 
Τούμπα του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ σύμφωνα με το 

από 16.4.1998 Διάταγμα ρυμοτομίας (Δ’ 382) χαρακτη-
ρίστηκε σε «Χώρος Σχολείου». Ειδικότερα:

1. Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 190448640001/0/0 έχει συνολι-
κή επιφάνεια 1.932,94 μέτρα τετραγωνικά.

2. Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 190446640002/0/0 έχει συνολι-
κή επιφάνεια 894,27 μέτρα τετραγωνικά.

Β) Η ως άνω παραχώρηση γίνεται με τις εξής προϋ-
ποθέσεις:

1. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται εις 
το διηνεκές. Ως χρόνος ενάρξεως αυτής ορίζεται η ημε-
ρομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παραχωρούμενη έκταση θα χρησιμοποιηθεί για 
τους σκοπούς και την υλοποίηση των έργων ανέγερ-
σης σχολικών εγκαταστάσεων (8ου Ειδικού Δημοτικού 
Σχολείου και 9ου Ειδικού Νηπιαγωγείου) του Δήμου 
Θεσσαλονίκης.

3. Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης και η χρησι-
μοποίηση του παραχωρούμενου χώρου από το Δήμο 
για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο παρα-
χωρείται.

4. Ο Δήμος για την υλοποίηση των σκοπών της πα-
ραχώρησης, υποχρεούται να λαμβάνει από τις αρμό-
διες Αρχές, όλες τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες και 
εγκρίσεις καθώς επίσης να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
κατά την υλοποίηση των έργων και να τηρεί όλους τους 
κανόνες ασφαλείας όπως εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

5. Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω 
από το παραχωρούμενο ακίνητο και η τοποθέτηση σε 
αυτό μηχανημάτων εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή 
αντικειμένων, που μπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να 
ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.

6. Επισημαίνεται ότι από την ημερομηνία δημοσιεύσε-
ως της απόφασης παραχώρησης το Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν 
βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη σχετικά με την εν 
λόγω παραχωρούμενη έκταση,ενώ όποιες απαιτούμενες 
εργασίες ανέγερσης, επισκευής, συντήρησης, ανακατα-
σκευής στο ακίνητο θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου το 
Δήμο Θεσσαλονίκης.

7. Ο Δήμος έχει την αποκλειστική διοικητική, ποινική 
και αστική ευθύνη, για κάθε ζημία ή ατύχημα που τυχόν 
προκληθεί από την δραστηριότητά του στον παραχω-
ρούμενο χώρο καθώς και από την μη τήρηση των υπο-
χρεώσεών του.

8. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων προϋ-
ποθέσεων η παραχώρηση ανακαλείται αυτοδίκαια και 
η χρήση του ως άνω ακινήτου επιστρέφει στη Γενική 
Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης.

9. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπο-
χρεούται εντός τριμήνου από την ημερομηνία δημο-
σίευσης της απόφασης παραχώρησης, να αποστείλει 
προς τη Διεύθυνση Προμηθειών και Μέριμνας του 
Υπουργείου μας τοπογραφικό διάγραμμα θεωρημένο 
από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του, στο οποίο θα περι-
λαμβάνεται, το παραχωρούμενο ακίνητο, με αποτυ-
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πωμένες τις ρυμοτομικές γραμμές τόσο της αρχικής 
ρυμοτόμησης της απαλλοτρίωσης, όσο και του ισχύ-
οντος ρυμοτομικού διατάγματος, καθώς και απόσπα-
σμα του σχεδίου πόλης της ευρύτερης περιοχής του 
παραχωρούμενου ακινήτου, ενώ θα συνοδεύεται και 
από σχετική τεχνική έκθεση με τα ευρήματα που θα 
προκύψουν από την ταύτιση των δύο ρυμοτομικών 
σχεδίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019

Η Υπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ   

  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

 (3)   
 Στη 59719/05-06-2019 απόφαση του Υπουργού Οικο-

νομίας και Ανάπτυξης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2174/
τ.Β’/07-06-2019, στη σελίδα 24493, στη γραμμή του 
πίνακα που αναφέρεται στον Α/Α 32, στη 2η στήλη δι-
ορθώνεται το ΕΠΩΝΥΜΟ:

από το εσφαλμένο:
«Παπαδημητριού»
στο ορθό:
«Παπαδημητρίου». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

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