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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. 42965/Γ7 (1)
Διαδικασία επιλογής − εγγραφής μαθητών −τριών που 

θα φοιτήσουν στην Α΄ Λυκείου των Καλλιτεχνικών 
Σχολείων.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 8 παρ. 16 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/ 

20.11.2003).
2. Την παράγραφο 12 της αριθ. 3345/2.9.1988 υπουρ−

γικής απόφασης (ΦΕΚ 649/Β΄/7.9.1988) με θέμα «΄Ιδρυση 
και λειτουργία μουσικών σχολείων», η οποία κυρώθηκε 
με το στοιχείο Ι΄ του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 
296/Α΄/30.12.1988).

3. Την παράγραφο 14 της υπ’ αριθμ. 107922/Γ7/3.10.2003 
(ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/10−10−2003) υπουργική απόφαση με θέμα 
«Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας Γυμνασίων (Καλλιτε−
χνικών Σχολείων)».

4. Το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13−2−
2002/τ.Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. 45871/Γ7/8−5−2004 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 786/τ. Β΄/ 26−5−2004) με θέμα «Λειτουργία 
Καλλιτεχνικών Γυμνασίων».

6. Την υπ’ αριθμ. 39708/Γ7/12−42007 (ΦΕΚ 690/ τ.Β΄/
3−5−2007) τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45871/Γ7/8−5−2004 
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υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 786/τ. Β΄/26−5−2004) με θέμα 
«Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων».

7. Την υπ’ αριθμ. 88739/Γ7/6−9−2006 υπουρνική απόφα−
ση (ΦΕΚ 1417/26−09−2006) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτε−
χνικών Γενικών Λυκείων».

8. Την υπ’ αριθμ. 27528/ΣΤ5/15.3.2012 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 763/τ. Β΄/15.3.2012) με 
θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδεί−
ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή 
Χριστοφιλοπούλου».

9. Την υπ’ αριθμ. 125279/Γ7/7.10.2010 (ΦΕΚ 329/τ. ΥΟΔΔ/ 
11.10.2010) υπουργική απόφαση «Συγκρότηση Επιτροπής 
Καλλιτεχνικών Σχολείων» και την υπ’ αριθμ. υπουργι−
κή απόφαση 142063/Γ7/7−10−2010 (ΦΕΚ 371/τ. ΥΟΔΔ/
16−11−2010) «Διορθώσεις σφαλμάτων».

10. Την υπ’ αριθμ. 197/2−3−2011 πράξη της Επιτροπής 
Καλλιτεχνικών Σχολείων.

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

Την διενέργεια κατατακτηρίων εξετάσεων στην Α΄ 
Λυκείου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για μαθητές από 
μη Καλλιτεχνικά Σχολεία που θα έχουν επαρκή κατάρ−
τιση για να φοιτήσουν σε κάποιον από τους κλάδους 
των και θέλουν να μετεγγραφούν σε αυτά.

Αφού ολοκληρωθούν οι μετεγγραφές από τα Καλλι−
τεχνικά Σχολεία της χώρας έως 5 Σεπτεμβρίου κάθε 
σχολικού έτους και εφόσον ο επιτρεπόμενος αριθμός 
των μαθητών δεν έχει συμπληρωθεί, προκηρύσσονται 
κατατακτήριες εξετάσεις για την Α΄ Λυκείου, ως εξής:

1. Οι κενές θέσεις των μαθητών ανά κατεύθυνση γνω−
στοποιούνται άμεσα από το Καλλιτεχνικό Σχολείο στην 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης μέσω της οικείας 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Με απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της έδρας του Καλλιτεχνικού Σχολείου 
προκηρύσσονται τα κενά της Α΄ τάξης του Λυκείου η 
οποία κοινοποιείται στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης.

3. Με αποφάσεις του Περιφερειακού Δ/ντη Εκπαίδευ−
σης που εκδίδονται έως και 11 Σεπτεμβρίου και μετά από 
εισήγηση της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.

α. Προκηρύσσεται η διενέργεια των κατατακτηρίων 
εξετάσεων και

β. Ορίζεται η συγκρότηση Επιτροπών Εξετάσεων 
απαρτιζόμενων από ειδικούς, και αντιστοιχία με την 
κείμενη για τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια νομοθεσία.

4. Η διαδικασία επιλογής των εισακτέων στην Α΄ Λυ−
κείου διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 
Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.

5. Η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων της 
Α΄ Λυκείου θα προέρχεται από την διδακτέα ύλη των 
Καλλιτεχνικών Γυμνασίων ανά κατεύθυνση και μάθημα 
και θα ανακοινώνεται τον Ιούνιο με τη λήξη του διδα−
κτικού έτους από τα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Οι γονείς των μαθητών που επιθυμούν να συμμετά−
σχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν 
αίτηση στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της προτίμησης τους 
κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι και 30 Ιουνίου 
κάθε έτους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 12 Απριλίου 2012

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. οικ. 18154/1250 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 20155/1268/09 υπουρ−

γικής απόφασης όπως ισχύει. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98) 2] Το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 2801 /2000 
(ΦΕΚ Α΄ 46).

3) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του Π.Δ. 118/ 
2006 (ΦΕΚ Α΄ 119) και της παρ. 6 του άρθρου 10 του Π.Δ. 1224/
1981 (ΦΕΚ 303/Α΄).

4) Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Αρ. οικ. 
20155/1268 « Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων 
για την προσαρμογή των πρατηρίων υγρών καυσίμων 
που έτυχαν άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης προ 
της ισχύος του Π.Δ. 118/2006 σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της παρ. 2 του άρθρου 31 αυτού.»

5) Τις διατάξεις της οικ. 43884/3244 (2025 Β΄) Τροπο−
ποίηση της υπ’ αριθμ. 20155/1268/09 (705 Β΄).

6) Τις διατάξεις της αριθ. Φ2−1617 (1980 Β΄) Διαδι−
κασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου 
ολοκληρωμένω συστημάτων παρακολούθησης εισροών 
− εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις 
συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφά−
λισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής 
δεδο μένων.

7) Τις διατάξεις της απόφασης με αριθ. 1009 (72 Β΄) 
του Υπουργείου Οικονομικών−Ανάπτυξης Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Ελέγχου Εισροών Εκροών στα πρατήρια 
υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω 
αυτού.

8) Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οι προθεσμίες εφαρμογής της εγκατάστασης των 
συστημάτων ελέγχου διαρροών στα πρατήρια υγρών 
καυσίμων που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 
20155/1268/09 όπως ισχύει, και έχουν λήξει παρατείνο−
νται για δύο έτη από την δημοσίευση της παρούσης, οι 
δε προθεσμίες που λήγουν μετά την δημοσίευσή της 
παρατείνονται για δύο έτη από την λήξη τους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 
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