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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Φ.151/17104/Β6
(1)
Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ει−
δικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθη−
κε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1
του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α) και των παραγρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001(ΦΕΚ
90 Α).

2. Τις διατάξεις των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13
του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τις προϋποθέσεις, τα ποσοστά θέσεων, τα
αναγκαία δικαιολογητικά, τον τόπο και το χρόνο υπο−
βολής τους, τις σχολές και τα τμήματα πρόσβασης ανά
κατηγορία, τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής των
εισαγομένων σε κάθε μια από τις ειδικές κατηγορίες
του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ
90 Α), καθώς και τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά
όργανα για τη διεξαγωγή των σχετικών εξετάσεων και
γενικά την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής ως
ακολούθως:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΟΣΟΣΤΑ ΘΕΣΕΩΝ,
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αρθρο 1
Προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες
Στις ειδικές κατηγορίες της παραγράφου 4 του άρ−
θρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α), όπως αντικαταστά−
θηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
2 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α) και τις διατάξεις των
παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005
ΦΕΚ 260 Α) υπάγονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυ−
κείου ή άλλου αντίστοιχου σχολείου δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στα
τμήματα και τις σχολές του άρθρου 2 της παρούσας
και οι οποίοι πληρούν, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
1. ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
α) Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του υπο−
ψηφίου να ήταν κάτοικος και να διέμενε μόνιμα στο
εξωτερικό τουλάχιστον πέντε (5) πλήρη έτη κατά την
τελευταία δεκαετία, πριν από την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης του υποψηφίου για εισαγωγή σε σχολές
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.
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Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός και
από τους δύο γονείς ισχύουν μόνο οι προϋποθέσεις
του εδαφ.β που ακολουθεί.
β) Ο υποψήφιος να έχει αποκτήσει τίτλο Ελληνικού
Λυκείου, με πλήρη φοίτηση στις δύο (2) τελευταίες τά−
ξεις του Λυκείου σε Ελληνικό Λύκειο που λειτουργεί
στο εξωτερικό ή σε τέσσερις (4) τουλάχιστον τάξεις
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ελληνικό ή αντίστοιχο
ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό.
Επισημαίνεται ότι στην αυτή κατηγορία δεν μπορούν
να υπαχθούν τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμέ−
νων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή
σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η
Ελλάδα, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων, τα οποία αποτε−
λούν ξεχωριστή ειδική κατηγορία, έστω κι αν πληρούν
τις προϋποθέσεις της εν λόγω ειδικής κατηγορίας.
2. ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ
ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Ή ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕ−
ΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
α) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου
να αποσπάστηκε σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο
εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει
και η Ελλάδα, τουλάχιστον για δύο (2) πλήρη ημερολο−
γιακά ή σχολικά έτη.
β) Ο υποψήφιος να έχει αποκτήσει τίτλο Ελληνικού
Λυκείου, με πλήρη φοίτηση στις δύο (2) τελευταίες τά−
ξεις του Λυκείου σε Ελληνικό Λύκειο που λειτουργεί
στο εξωτερικό ή σε τρεις (3) τουλάχιστον τάξεις δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ελληνικό ή αντίστοιχο
ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό. κατά τη
διάρκεια της απόσπασης του γονέα του.
Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρούται έστω
και αν διακόπηκε για υπηρεσιακούς λόγους ή έληξε η
απόσπαση του γονέα στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια
του τελευταίου έτους εκπλήρωσης της προϋπόθεσης
φοίτησης του υποψηφίου σε σχολείο του εξωτερικού.
Στην ειδική αυτή κατηγορία εντάσσονται και όσοι πλη−
ρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου ε της παραγράφου
14 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α)
3. ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙ−
ΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
α) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου
να είναι Ελληνικής καταγωγής.
β) Το Λύκειο ή το αντίστοιχο σχολείο αποφοίτησης
του υποψηφίου να λειτουργεί στο εξωτερικό.
γ) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει, με πλήρη φοίτη−
ση, τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις στο Λύκειο
αποφοίτησής του ή σε άλλο αντίστοιχο σχολείο που
λειτουργεί στο εξωτερικό.
δ) Ο τίτλος του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολεί−
ου αποφοίτησης του υποψηφίου να του παρέχει τη
δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας
το πρόγραμμα της οποίας ακολουθεί το σχολείο απο−
φοίτησης.
Προϋπόθεση για την ένταξη στην ειδική κατηγορία της
παρούσας παραγράφου είναι ο υποψήφιος να μην έχει
αποκτήσει απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή αντίστοιχου
ξένου σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα.
4Α. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ−ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ
Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι αλλοδαποί
− αλλογενείς υποψήφιοι, εφόσον είναι απόφοιτοι λυκείου
ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής ή ημεδαπής, ο

τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής σε
Πανεπιστήμιο της χώρας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και δεν
έχουν Ελληνική καταγωγή οι ίδιοι και κανένας από τους
δύο γονείς τους.
4Β. ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Στην εν λόγω ειδική κατηγορία υπάγονται και οι από−
φοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι προσκομίζουν απολυ−
τήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας από
την οποία αποφοιτούν, εφόσον οι ίδιοι και κανένας από
τους δύο γονείς τους δεν έχουν ελληνική καταγωγή και
έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον με πλήρη φοίτηση
την τελευταία τάξη του λυκείου ή αντιστοίχου σχολείου
στη χώρα αποφοίτησής τους.
5.ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ−ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΑΛΛΟ−
ΔΑΠΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ
Στην ειδική αυτή κατηγορία ανήκουν οι αλλογενείς − αλ−
λοδαποί απόφοιτοι Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλ−
λοδαπής ή ημεδαπής, στους οποίους χορηγήθηκε υποτρο−
φία του Ελληνικού Κράτους για σπουδές στην Ελλάδα.
6. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ
Στην ειδική αυτή κατηγορία ανήκουν οι ομογενείς
ή παιδιά ομογενών που κατοικούν και διαμένουν στο
εξωτερικό πέντε τουλάχιστον χρόνια πριν από το έτος
επιλογής και τους χορηγήθηκε υποτροφία από το Ελ−
ληνικό κράτος για σπουδές στην Ελλάδα.
7. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ
Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται όσοι προέρχο−
νται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, εφό−
σον είναι οι ίδιοι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου
της Θράκης ή άλλου Δήμου της χώρας στον οποίο έχουν
μετεγγραφεί από Δήμο της Θράκης και είναι κάτοχοι:
α) απολυτηρίου τίτλου Ενιαίου Λυκείου της ημεδαπής ή
Μειονοτικού Λυκείου ή Λυκείου διαφορετικού τύπου από
αυτόν του Ενιαίου Λυκείου ή Ιεροσπουδαστηρίου, που
είναι ισότιμος των τίτλων των Εκκλησιαστικών Λυκείων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α).
β) της Βεβαίωσης της παραγράφου 13 του άρθρου 1
του ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγρα−
φο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α).
γ) Πτυχίου Β΄ κύκλου ημερήσιου ΤΕΕ, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005
(ΦΕΚ 260 Α).
8. ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται όσοι εμπίπτουν
στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ζ
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1351/1983, όπως
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο VII του άρθρου 46
του ν. 1946/1991 και του άρθρου 12 του ν. 2640/1998 και
της παραγρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152
Α΄). Ειδικότερα, στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται,
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, οι τυφλοί, οι κωφά−
λαλοι, οι πάσχοντες από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική
ή μικροδρεπανοκυταρική αναιμία, οι πάσχοντες από συγ−
γενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του
εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από
άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα
επιληπτικής κρίσης, καθώς επίσης οι πάσχοντες από μυϊ−
κή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία
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του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες
(λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύν−
δρομο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά
ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων) από σκλήρυνση
κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντι−
μετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, οι νεφροπαθείς
που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, οι πάσχοντες από
συγγενική αιμορραγική διάθεση − αιμορροφιλίες και οι
υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως,οι
υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή
μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος,
πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, οι πάσχοντες από ινσου−
λινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, οι πάσχοντες
από σύνδρομο Evans, οι πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες
από μεσογειακή αναιμία, οι έχοντες κινητικά προβλήματα
οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, οι πάσχοντες από
φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλ−
λονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από
αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο
απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο GAUCHER.
9. ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Ή ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥ−
ΜΠΙΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ Ή
ΧΗΜΕΙΑΣ
Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998
(ΦΕΚ 136 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6
του άρθρου 15 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α) και τα εδαφ.
α και β της παραγρ.4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ
267 Α), οι απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου οι οποίοι κατά τη
διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί
στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών,
Πληροφορικής, Φυσικής ή Χημείας και οι κάτοχοι πτυ−
χίου Β΄κύκλου σπουδών ΤΕΕ οι οποίοι κατά τη διάρκεια
της φοίτησής τους έχουν διακριθεί στην Ολυμπιάδα της
Πληροφορικής και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο
ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο).
Άρθρο 2
Σχολές και Τμήματα πρόσβασης και Ποσοστά
θέσεων εισακτέων κατά κατηγορία
Οι σχολές και τα τμήματα πρόσβασης ανά ειδική κα−
τηγορία του άρθρου 1 της παρούσας και τα αντίστοιχα
ποσοστά θέσεων επί του αριθμού εισακτέων που ορίζε−
ται κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου β
της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄), για κάθε μία
από τις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1−9 του
άρθρου 1 της παρούσας, καθορίζονται ως ακολούθως:
1. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες των παραγρά−
φων 1−3 του άρθρου 1 της παρούσας έχουν δικαίωμα πρό−
σβασης στις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων.,
των Τ.Ε.Ι. της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης, των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των
Ενόπλων Δυνάμεων και στις Σχολές της Αστυνομικής Ακα−
δημίας. Τα ποσοστά θέσεων για κάθε μία από τις ειδικές
αυτές κατηγορίες, με την επιφύλαξη του εδαφίου δ της
παραγράφου αυτής, ορίζονται ως ακολούθως:
α. 3% για τους υποψηφίους με την ειδική κατηγορία
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας
β. 1% για τους υποψηφίους με την ειδική κατηγορία
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας.
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γ. (i) 2% για τους υποψηφίους της παραγράφου 3
του άρθρου 1 της παρούσας που είναι απόφοιτοι ξέ−
νου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο
λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα
σπουδών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(ii) 1% για τους υποψηφίους της παραγράφου 3 του
άρθρου 1 της παρούσας που είναι απόφοιτοι ξένου σχο−
λείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο λειτουρ−
γεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών
χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ. Προκειμένου για τις Σχολές των Ανώτατων Στρα−
τιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπα−
ξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και τις Σχολές της
Αστυνομικής Ακαδημίας, ως προς τις θέσεις εισακτέων
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α) και οι θέσεις αυ−
τές είναι κοινές για τους υποψηφίους όλων των ειδικών
κατηγοριών της παρούσας παραγράφου.
2. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες των παρα−
γράφων 4Α,4Β και 5 του άρθρου 1 της παρούσας έχουν
δικαίωμα πρόσβασης στις σχολές και στα τμήματα των
Πανεπιστημίων., των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώ−
τερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης σε ποσοστό
θέσεων ως ακολούθως:
α) Για τους υποψηφίους της παραγράφου 4Α του
άρθρου 1 της παρούσας, που είναι απόφοιτοι σχολεί−
ου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο ακολουθεί
πρόγραμμα σπουδών χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: (Ε.Ε.):
i) 1% για τα τμήματα και τις σχολές Πανεπιστημίων και
ΤΕΙ του επιστημονικού πεδίου Ανθρωπιστικών, Νομικών
και Κοινωνικών Επιστημών
ii) 0,5% για τα τμήματα και τις σχολές Πανεπιστημίων
και ΤΕΙ των λοιπών επιστημονικών πεδίων.
β) Για τους υποψήφιους της παραγράφου 4Β του
άρθρου 1 της παρούσας που είναι απόφοιτοι σχολεί−
ων δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το οποίο ακολουθεί
πρόγραμμα σπουδών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης (Ε.Ε): 8%
γ) για τους υποψηφίους με την ειδική κατηγορία των
Αλλοδαπών – Αλλογενών και Κοινοτικών αλλοδαπών
υποτρόφων του Ελληνικού κράτους της παραγράφου
5 του άρθρου 1 της παρούσας:
i) ορίζεται ποσοστό θέσεων 3,5% για τα τμήματα των
Θεολογικών σχολών των Πανεπιστημίων και 1% για όλα τα
υπόλοιπα τμήματα των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙ−
ΤΕκαι των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης.
ii) Πέρα από τον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί κάθε
φορά στα ποσοστά του προηγούμενου εδαφίου, ορίζου−
με, κατά τμήμα, επιπλέον αριθμό θέσεων υποτρόφων
του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης ως ακολούθως:
(1) Δύο (2) θέσεις για κάθε ένα από τα τμήματα Θεολο−
γίας, Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Ιστορίας και
Αρχαιολογίας, Οικονομικής Επιστήμης, Δημοσιογραφίας
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και από μία (1) θέση για
τα τμήματα Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
και Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
(2) Τρεις (3) θέσεις για κάθε ένα από τα τμήματα
Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επι−
χειρήσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομι−
κής και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστη−
μίου Μακεδονίας.
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(3) Μέχρι τρεις (3) θέσεις για κάθε ένα από τα τμήματα
Νομικής, Ιστορίας και Εθνολογίας, Ελληνικής Φιλολογί−
ας, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό
Νηπιαγωγών και Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτει−
ου Πανεπιστημίου Θράκης.
3. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παρα−
γράφου 6 του άρθρου 1 της παρούσας έχουν δικαίωμα
πρόσβασης σε όλες τις σχολές και στα τμήματα των
Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και στις Ανώτερες Σχολές
Τουριστικής Εκπαίδευσης σε ποσοστό θέσεων 1%.
4. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παρα−
γράφου 7 του άρθρου 1 της παρούσας έχουν δικαίωμα
πρόσβασης:
α) στις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων,
των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ, εκτός των τμημάτων Θεολογίας,
Κοινωνικής Θεολογίας και Ποιμαντικής και Κοινωνικής
Θεολογίας των Πανεπιστημίων Αθήνας και Θεσσαλο−
νίκης, σε ποσοστό θέσεων 0,5%.
β) στις σχολές και τα τμήματα των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙ−
ΤΕ σε ποσοστό θέσεων 0,5% οι απόφοιτοι Β΄ κύκλου
ημερήσιου ΤΕΕ.
5. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παρα−
γράφου 8 του άρθρου 1 της παρούσας έχουν δικαίωμα
πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 3% στις σχολές και στα
τμήματα των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και της ΑΣΠΑΙΤΕ,
με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου
της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
ν. 1351/1983, όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο β της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 1771/1988 (ΦΕΚ 71 Α).
6. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγρ. 9
του άρθρου 1 της παρούσας οι οποίοι κατά τη διάρκεια της
φοίτησής τους στο λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή
τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσι−
κής ή Χημείας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή
τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), μπορούν
να εγγραφούν καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε
οποιαδήποτε σχολή ή τμήμα Πανεπιστημίου του επιστημο−
νικού πεδίου του άρθρου 1 και 2 της Φ253/120785/Β6/2005
(ΦΕΚ 1581 Β) Υπουργικής απόφασης, για το οποίο το ένα
τουλάχιστον από τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, που
ορίζονται στο άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης, περιλαμ−
βάνεται στα μαθήματα κατεύθυνσης στην οποία υπάγεται
και το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν στην αντίστοιχη
Βαλκανική ή Διεθνή Ολυμπιάδα οι υποψήφιοι.
Οι κάτοχοι πτυχίων Β΄κύκλου σπουδών ΤΕΕ, που έχουν
διακριθεί στην Ολυμπιάδα της Πληροφορικής μπορούν
να εγγραφούν σε τμήμα ΤΕΙ, απ’ αυτά που περιλαμβά−
νονται στο άρθρο 1 του κεφαλαίου Α΄ της Φ.153/8104/
Β6/2004 (ΦΕΚ 167 Β) υπουργικής απόφασης, για την
εισαγωγή στο οποίο οι απόφοιτοι Β΄ κύκλου σπουδών
ΤΕΕ εξετάζονται στο μάθημα ειδικότητας με συναφές
γνωστικό αντικείμενο με αυτό στο οποίο διακρίθηκαν.
7. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου αυτού τα
τμήματα εικαστικών τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. και εικαστικών
και εφαρμοσμένων τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεν υπάγονται στις
διατάξεις της παρούσας απόφασης.
8. Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων των παραγρά−
φων 1 έως 7 του άρθρου αυτού, αν προκύπτει δεκαδικό
υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραι−
ης μονάδας, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως
επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο εί−
ναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν

λαμβάνεται υπόψη, εκτός αν μηδενίζεται η θέση, οπότε
γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα έτσι
ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία (1) τουλάχιστον
θέση για κάθε σχολή ή τμήμα σχολής.
Άρθρο 3
Αίτηση, δικαιολογητικά, τόπος και χρόνος
υποβολής τους
Α. 1) Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις μιας από τις ειδι−
κές κατηγορίες των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου
1 της παρούσας και επιθυμούν την πρόσβασή τους στα
τμήματα και τις σχολές του άρθρου 2 της απόφασης
αυτής υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσι−
οδοτημένο εκπρόσωπό τους στην οικεία επιτροπή του
άρθρου 9 της παρούσας σχετική αίτηση και το οικείο
μηχανογραφικό δελτίο, συμπληρωμένο και συνοδευό−
μενο από τα εξής δικαιολογητικά:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου απόλυσης δευτε−
ροβάθμιας εκπαίδευσης.
β) Μια (1) φωτογραφία σε μικρό μέγεθος.
γ) Βεβαίωση του οικείου σχολείου επικυρωμένη από
την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή από την οποία να
προκύπτει η πλήρης φοίτηση του υποψηφίου στις δύο
τελευταίες τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο
εξωτερικό ή, προκειμένου για υποψηφίους που υπάγο−
νται στην κατηγορία:
i) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας,
σε τέσσερις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο
εξωτερικό.
ii) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας,
σε τρεις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξω−
τερικό.
Η φοίτηση για την εφαρμογή της διάταξης αυτής
θεωρείται πλήρης, όταν ο μαθητής παρακολούθησε τα
οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους
και καθ’ όλη τη διάρκειά του.
δ) Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν, εκτός
των ανωτέρω:
i) βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώ−
ρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προ−
κύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων τους είναι
Ελληνικής καταγωγής και μόνιμος κάτοικος εξωτερικού
επί πέντε τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαε−
τία πριν από την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου.
Μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, για την εφαρμογή της
διάταξης αυτής, θεωρείται αυτός που κατοικεί, διαμένει
και ασκεί μόνιμα τις επαγγελματικές του δραστηριότη−
τες σε χώρα της Αλλοδαπής και δεν είναι υπάλληλος
του Ελληνικού κράτους, αποσπασμένος σε Ελληνική
Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργα−
νισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα. Επιπρόσθετα,
οι υποψήφιοι της παραγράφου αυτής υποβάλλουν και
υπεύθυνη δήλωση ότι κανένας από τους γονείς τους
δεν είναι δημόσιος υπάλληλος αποσπασμένος σε ελ−
ληνική δημόσια υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή
Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα.
ii) Βεβαίωση του ελληνικού Λυκείου ή του αντίστοιχου
ξένου σχολείου από την οποία να προκύπτουν οι τάξεις
που φοίτησε στο λύκειο αυτό ,το αντίστοιχο σχολικό
έτος φοίτησης για κάθε τάξη και ο τρόπος αρχικής εγ−
γραφής του στο Λύκειο και το σχολείο προέλευσής του.
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Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για όσους αποφοιτούν
από ελληνικό Λύκειο που λειτουργεί στο εξωτερικό.
ε) Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν, εκτός των
δικαιολογητικών των εδαφίων α−γ της παραγράφου αυτής,
και βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας
μας από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα
που ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου ήταν
αποσπασμένος σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξω−
τερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η
Ελλάδα. Όσοι υπάγονται στις διατάξεις του εδαφίου ε της
παραγράφου 14 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 αντί της
ανωτέρω βεβαίωσης υποβάλλουν βεβαίωση της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού από την οποία να προκύπτει η
συμμετοχή του μαθητή − αθλητή σε στάδιο προετοιμασίας
με την προολυμπιακή ομάδα της Ελλάδας σε προπονητικά
κέντρα εξωτερικού κατά τη διάρκεια φοίτησής του στις
δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου.
στ) Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν,
εκτός των δικαιολογητικών των εδαφίων α−γ της πα−
ρούσας παραγράφου, και:
i) Βεβαίωση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής
ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει
ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων είναι ελληνικής
καταγωγής.
ii) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλω−
ματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να
προκύπτει η χώρα το πρόγραμμα σπουδών της οποίας
ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο τίτλος
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος
του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια
της χώρας αυτής.
iii) Βεβαίωση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρ−
χής ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προ−
κύπτει η αναγωγή της βαθμολογίας του απολυτηρίου
στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να
εκδοθεί και από τις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−
σης της Ελλάδος ή από τη Δ/νση ΠΟΔΕ του ΥΠΕΠΘ.
iv) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχει απο−
κτήσει απολυτήριο Ελληνικού λυκείου που λειτουργεί
στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ή αντίστοιχου ξένου
σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό.
2) Η σχετική αίτηση των υπαγομένων στις διατάξεις
των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας
και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην οικεία επιτρο−
πή του άρθρου 9 της παρούσας, που εδρεύει στην Αθήνα
στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή
στο παράρτημά της που εδρεύει στη Δ/νση Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολ. Θεσ/νίκης, από 1 μέχρι 10
Ιουλίου κάθε χρόνο. Ειδικά, οι υποψήφιοι που φοιτούν ή
φοίτησαν στη Γ’ τάξη σε Λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο,
που εδρεύει στη Δημοκρατία της Γερμανίας, μπορούν
να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία των
συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας
μας που λειτουργούν στη χώρα αυτή, από 10 μέχρι 30
Ιουνίου, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται άμεσα
με ευθύνη του Συμβούλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στην οικεία επιτροπή για το σχετικό έλεγχο.
Β. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες των παρα−
γράφων 4Α και 4Β του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλ−
λουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο από
αυτούς εκπρόσωπο στην επιτροπή του άρθρου 10 της
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παρούσας απόφασης, από 1 έως 10 Αυγούστου, σχετική
αίτηση και το οικείο μηχανογραφικό δελτίο, συμπληρω−
μένο και συνοδευόμενο από τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτότυπο τίτλο απόλυσης επικυρωμένο από την
αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου.
β) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλω−
ματικής αρχής της οικείας χώρας με τη γενική μέση
βαθμολογία του τίτλου απόλυσης στην εικοσάβαθμη
(0−20) κλίμακα, ή του γενικού βαθμού πρόσβασης για
τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Ελλάδας και
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
γ) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλω−
ματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να
προκύπτει η χώρα το πρόγραμμα σπουδών της οποίας
ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο τίτλος
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος
του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια
της χώρας αυτής.
δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της οικείας χώ−
ρας για την υπηκοότητα και την καταγωγή του υποψη−
φίου και των δύο γονέων του.
ε) Μία (1) φωτογραφία σε μικρό μέγεθος.
στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι κά−
τοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης της Ελλάδος, ούτε έχει εισαχθεί σε σχολή
ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος
προηγούμενο έτος. Στην περίπτωση που έχει εισαχθεί
προηγούμενο έτος σε τμήμα ή σχολή της Τριτοβάθμι−
ας Εκπαίδευσης, στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται η
σχολή ή το τμήμα και το έτος εισαγωγής του.
ζ) Οι υποψήφιοι που υπάγονται στην ειδική κατηγορία
4Β θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση της αρμόδιας
εκπ/κής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας στην
οποία να φαίνεται ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με
πλήρη φοίτηση την τελευταία τάξη του λυκείου ή του
αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του.
Ο υποψήφιος που δεν είναι υπήκοος χώρας μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την κατάθεση των δικαιολο−
γητικών του, πρέπει να έχει μαζί του το διαβατήριο (VISA)
ή την άδεια παραμονής, ώστε να αποδεικνύεται η νόμιμη
παρουσία του στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που τα δικαι−
ολογητικά υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
υποβάλλεται, με την επιφύλαξη της επόμενης περιόδου,
από το πρόσωπο αυτό υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος
βρίσκεται στο εξωτερικό. Αν ο υποψήφιος που δεν είναι
υπήκοος χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
στην Ελλάδα και τα δικαιολογητικά του υποβάλλονται με
εξουσιοδότηση, τότε κατατίθεται και επικυρωμένο φωτο−
αντίγραφο του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής για
τη νόμιμη παρουσία του στην Ελλάδα.
Όσοι από τους υπαγόμενους στην ειδική αυτή κατηγορία
είναι υπήκοοι χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και έχουν εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα μπορούν να υπο−
βάλλουν νέα αίτηση − μηχανογραφικό δελτίο για αλλαγή
σχολής μέχρι και το αμέσως επόμενο έτος από αυτό της
πρώτης εισαγωγής τους σε σχολή ή τμήμα σχολής.
Ειδικά, οι υποψήφιοι που φοιτούν ή φοίτησαν σε Λύκειο
ή αντίστοιχο σχολείο που έχει την έδρα του στην Κυ−
πριακή Δημοκρατία, συμπληρώνουν την αίτηση−μηχανο−
γραφικό τους δελτίο με τα απαραίτητα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά από 1 μέχρι 10 Ιουλίου κάθε χρόνο και
τα καταθέτουν σε επιτροπές που συγκροτούνται για το
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σκοπό αυτό με τη φροντίδα του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στο παραπάνω χρονικό διάστημα είναι δυνατό να με−
ταβαίνουν στην Κύπρο υπάλληλοι της επιτροπής του
άρθρου 10 της παρούσας ή της αρμόδιας για δειγματολη−
πτικό έλεγχο στους φακέλους με τα δικαιολογητικά των
υποψηφίων αλλά και για παροχή διευκρινήσεων και οδη−
γιών στις επιτροπές σε τυχόν αναφύοντα ζητήματα.
Γ. Οι υπαγόμενοι σε μία από τις ειδικές κατηγορίες
των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 1 της παρούσας
απόφασης υποβάλλουν στις οικείες υπηρεσίες τα δικαι−
ολογητικά που προβλέπονται από τις σχετικές προκη−
ρύξεις των υποτροφιών και μέσα στις προθεσμίες που
ορίζονται για το σκοπό αυτό.
Δ. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παρα−
γράφου 7 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν στη
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπά−
γεται το σχολείο τους σχετική αίτηση, συνοδευόμενη
από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Έντυπο μηχανογραφικό δελτίο συμπληρωμένο.
β) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου απόλυσης από
Ενιαίο Λύκειο της ημεδαπής ή μειονοτικό σχολείο της
Θράκης ή πτυχίου Β΄ κύκλου ημερήσιου ΤΕΕ.
γ) Αντίγραφο της βεβαίωσης της παραγράφου 13 του
άρθρου 1 του ν. 2525/1997 όπως συμπληρώθηκε με την
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90
Α), το οποίο επικυρώνεται από την επιτροπή με την
επίδειξη του πρωτοτύπου.
δ) Βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή
Έβρου στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμέ−
νος. Αν έχει μετεγγραφεί σε δήμο άλλου Νομού, τότε θα
πρέπει από τη βεβαίωση του δήμου αυτού να προκύπτει
ότι ενεγράφη σε αυτόν με μετεγγραφή από τα δημοτο−
λόγια δήμου των ανωτέρω Νομών και ότι προέρχεται
από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.
Η σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλ−
λονται στην επιτροπή του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ.
Φ.253/120785/2005 (ΦΕΚ 1581 Β) απόφασης του Υπουρ−
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην ίδια
προθεσμία που υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση και
το μηχανογραφικό τους δελτίο οι απόφοιτοι Ενιαίου Λυ−
κείου εσωτερικού, η οποία στη συνέχεια τα αποστέλλει
στην επιτροπή του άρθρου 14 της παρούσας.
Η σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά για τους πτυ−
χιούχους Β΄κύκλου ημερήσιου ΤΕΕ υποβάλλονται στην
επιτροπή του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ.Φ.153/8104/Β6/2004
(ΦΕΚ 167 Β) απόφασης του ΥΠΕΠΘ και στην ίδια προ−
θεσμία που υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση και το
μηχανογραφικό τους δελτίο οι παραπάνω πτυχιούχοι, η
οποία στη συνέχεια τα αποστέλλει στην επιτροπή του
άρθρου 14 της παρούσας.
Ε. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγρά−
φου 8 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν αυτοπρο−
σώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους
στη Γραμματεία της σχολής ή τμήματος που επιθυμούν
την εισαγωγή τους μέσα στην προθεσμία εγγραφής των
νεοεισαγόμενων φοιτητών κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α), όπως
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του
ν. 2909/2001, τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση
β) Τίτλο απόλυσης Λυκείου ή επικυρωμένο αντίγραφό
του

γ) Έξι (6) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος
δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειο−
νομικής επιτροπής που πιστοποιεί την πάθησή τους και
η οποία εκδίδεται μετά από δωρεάν βεβαίωση γιατρού
μέλους ΔΕΠ οποιουδήποτε Πανεπιστημίου αντίστοιχης
ειδικότητας.
ΣΤ. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παρα−
γράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν αυ−
τοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό
τους αίτηση εγγραφής στη Γραμματεία σχολής ή τμή−
ματος, από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 6
του άρθρου 2 της παρούσας, κατά περίπτωση, στο οποίο
επιθυμούν την εισαγωγή τους. Η αίτηση υποβάλλεται
μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγόμενων
φοιτητών κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α), όπως ισχύουν κάθε φορά, συνοδευ−
όμενη από τα εξής δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
1) Οι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου
α) Αίτηση
β) Τίτλο απόλυσης Ενιαίου Λυκείου ή επικυρωμένο
αντίγραφό του
γ) Εξι (6) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος
δ) Βεβαίωση της Μαθηματικής, Πληροφορικής, Φυσικής
ή Χημικής Εταιρίας κατά περίπτωση από την οποία να
προκύπτει η βράβευσή τους και το βραβείο που τους
απονεμήθηκε.
ε) Βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την οποία να
προκύπτει ότι το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν και τα
μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που λαμβάνονται υπό−
ψη για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο τμήμα ανήκουν
στα μαθήματα κατεύθυνσης που παρακολούθησαν στο
Ενιαίο Λύκειο οι υποψήφιοι.
2) Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ
α) Αίτηση
β) Τίτλο απόλυσης Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ή επικυ−
ρωμένο αντίγραφό του
γ) Έξι (6) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος
δ) Βεβαίωση της Πληροφορικής Εταιρίας από την
οποία να προκύπτει η βράβευσή τους και το βραβείο
που τους απονεμήθηκε.
ε) Βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την οποία να
προκύπτει ότι το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν είναι
συναφές με το μάθημα ειδικότητας στο οποίο εξετά−
ζονται οι πτυχιούχοι Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ για την
εισαγωγή τους στο συγκεκριμένο τμήμα ΤΕΙ.
Ζ. 1) Σε περίπτωση που, βάσει των διατάξεων του παρό−
ντος άρθρου, απαιτείται βεβαίωση αναγωγής της μέσης
γενικής βαθμολογίας του τίτλου απόλυσης στην εικοσά−
βαθμη (20) κλίμακα και δεν προσκομίζεται η βεβαίωση
αυτή ή είναι αδύνατη η αναγωγή με βάση τα υπάρχοντα
στοιχεία, ως γενικός βαθμός του τίτλου απόλυσης λαμ−
βάνεται το δέκα (10) στην εικοσάβαθμη (1−20) κλίμακα με
απόφαση της αρμόδιας, κατά περίπτωση, επιτροπής των
άρθρων 9 και 10 της παρούσας. Η βεβαίωση αναγωγής της
βαθμολογίας στην εικοσάβαθμη κλίμακα δεν απαιτείται
στις περιπτώσεις που ο βαθμός του τίτλου έχει εκφρασθεί
στην κλίμακα αυτή από το σχολείο αποφοίτησης.
2) Οι αιτήσεις των υποψηφίων του άρθρου αυτού που
υποβάλλονται μετά τη λήξη της προβλεπόμενης, κατά
περίπτωση, προθεσμίας ή που δεν συνοδεύονται από
τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, απορρί−
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πτονται, εκτός από τις περιπτώσεις που τυχόν ζητηθεί
πρόσθετο δικαιολογητικό από την αρμόδια επιτροπή
ή υπηρεσία, οπότε και χορηγείται, κατά την κρίση της,
προθεσμία προσκόμισής τους.
3) Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων του άρθρου αυ−
τού που απορρίπτονται ή δεν επιλέγονται, μπορούν μετά
την έκδοση των αποτελεσμάτων επιλογής να επιστρα−
φούν στον υποψήφιο ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν
πρόσωπο ύστερα από αίτησή του. Στην περίπτωση που
δεν ζητηθούν από τον υποψήφιο, καταστρέφονται τον
Αύγουστο του επόμενου έτους.
4) Η δήλωση προτίμησης των υποψηφίων του άρθρου
αυτού στο μηχανογραφικό δελτίο αντιπροσωπεύει την
αυθεντική έκφραση της θέλησής τους, η οποία είναι
οριστική και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να συ−
μπληρωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την υποβολή της.
5) Όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου αυτού που εκ−
δίδονται από αρχές άλλου κράτους πρέπει να είναι
θεωρημένα για τη γνησιότητα της υπογραφής τους
από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από
τη διπλωματική αρχή της οικείας χώρας στην Ελλάδα,
επικυρωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελ−
λάδος και μεταφρασμένα από ελληνική διπλωματική
αρχή στο εξωτερικό ή την αντίστοιχη υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος.
6) Κάθε υποψήφιος των κατηγοριών των παραγράφων
1, 2, 3 και 7 του άρθρου 1 της παρούσας δηλώνει στο
μηχανογραφικό του δελτίο όσες σχολές και τμήματα
επιθυμεί να εισαχθεί και με όποια σειρά επιθυμεί από
αυτές που περιλαμβάνονται σε δυο (2) το πολύ επιστη−
μονικά πεδία της υπ’ αριθμ. Φ.253/120785/Β6/2005 (ΦΕΚ
1581 Β΄) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
7) Οι υποψήφιοι με την ειδική κατηγορία της παρα−
γρ. 4Α του άρθρου 1 της παρούσας μπορούν να δηλώ−
σουν:
8) Οι υποψήφιοι με την ειδική κατηγορία της παραγρ.4Β
του άρθρου 1 της παρούσας μπορούν να δηλώσουν:
α) μέχρι σαράντα (40) προτιμήσεις από σχολές ή
τμήματα που περιλαμβάνονται σε δύο (2) το πολύ επι−
στημονικά πεδία, εφόσον είναι απόφοιτοι λυκείων ή
αντιστοίχων σχολείων χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
β) μέχρι είκοσι (20) προτιμήσεις από σχολές ή τμήμα−
τα που περιλαμβάνονται σε ένα (1) μόνο επιστημονικό
πεδίο, εφόσον είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντιστοίχων
σχολείων χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9) Οι επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολο−
γητικών των άρθρων 9 και 10 της παρούσας μπορούν
να ζητούν από τους υποψηφίους την προσκόμιση σε
τακτή προθεσμία και επί πλέον κατά την κρίση τους
δικαιολογητικών από τα αναφερόμενα στις παραγρά−
φους Α΄ και Β΄ του άρθρου αυτού, για την απόδειξη
της συνδρομής των προϋποθέσεων ένταξής τους στην
ειδική κατηγορία.
Άρθρο 4
Τρόπος εισαγωγής και διαδικασία επιλογής
πίνακες εισαγομένων
Η εισαγωγή των υποψηφίων με τις ειδικές κατηγορίες
του άρθρου 1 της παρούσας, στο Α΄ εξάμηνο σπουδών
των σχολών ή τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευ−
σης, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
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άρθρου. Ειδικότερα, η εισαγωγή των υποψηφίων αυτών
γίνεται:
1. Με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις στα μαθήματα
των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου αυτού, κατά πε−
ρίπτωση, για όσους υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες
των παραγράφων 1−3 του άρθρου 1 της παρούσας και
με κριτήριο επιλογής το σύνολο των μορίων που προ−
κύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8
και 9 του παρόντος άρθρου.
2. Χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και με κριτήριο επι−
λογής το γενικό βαθμό πρόσβασης για τους κατόχους
απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της
Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας ή το βαθ−
μό απολυτηρίου για τους υποψηφίους άλλων χωρών,
στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι
μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων για όσους
υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 4Α,
4Β και 9 του άρθρου 1 της παρούσας. Η επιλογή γίνεται
κατά φθίνουσα σειρά του γενικού βαθμού πρόσβασης ή
του βαθμού απολυτηρίου και μέχρι τη συμπλήρωση των
θέσεων που αντιστοιχούν στην κάθε κατηγορία.
3. Χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και με κριτήριο επιλογής
το βαθμό απολυτηρίου στην περίπτωση που ο αριθμός
των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό θέ−
σεων για όσους υπάγονται στην ειδική κατηγορία της
παραγράφου 8 του άρθρου 1 της παρούσας. Η επιλογή
γίνεται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού του απολυτηρίου
και μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων που αντιστοιχούν
στο οικείο ποσοστό θέσεων του άρθρου 2 της απόφασης
αυτής. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παρούσας πα−
ραγράφου και προκειμένου για σχολές ή τμήματα για τα
οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά
μαθήματα, μπορεί με απόφαση του οικείου τμήματος οι
υποψήφιοι της ειδικής αυτής κατηγορίας να υποβάλλονται
σε εξετάσεις στα οικεία ειδικά μαθήματα, προκειμένου να
διαπιστωθεί αν διαθέτουν το ελάχιστο επίπεδο γνώσεων
που είναι απαραίτητο για την παρακολούθηση του προ−
γράμματος σπουδών των τμημάτων αυτών.
4. Χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και στη σχολή ή στο
τμήμα για το οποίο χορηγήθηκε η υποτροφία μέχρι
να καλυφθούν οι θέσεις που αντιστοιχούν σε κάθε
κατηγορία για όσους υπάγονται στις διατάξεις των
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 1 της παρούσας. Η
εισαγωγή των υποψηφίων αυτών γίνεται με απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
που κοινοποιείται στις οικείες σχολές ή τμήματα με
βάση τις ονομαστικές καταστάσεις υποτρόφων των
αρμοδίων κρατικών φορέων που αποστέλλονται στην
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου του
έτους επιλογής και σύμφωνα με τα ποσοστά θέσεων
που καθορίζονται με την παρούσα.
5. Με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. Φ.253/120785/Β6/2005
(ΦΕΚ 1581 Β) και Φ.153/8104/Β6/2004 (ΦΕΚ 167 Β) αποφάσε−
ων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για
όσους υπάγονται στην ειδική κατηγορία της παραγράφου
7 του άρθρου 1 της παρούσας. Η επιλογή των υποψηφίων
αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων και μέχρι τη
συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων.
6. α) Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των πα−
ραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας εξετά−
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ζονται στα μαθήματα μιας από τις εξής δυο ομάδες
μαθημάτων:
i) Ομάδα μαθημάτων θεωρητικής κατεύθυνσης
(1) Αρχαία Ελληνικά
(2) Νεοελληνική Λογοτεχνία
(3) Λατινικά
(4) Ιστορία
(5) Νεοελληνική Γλώσσα
Τα τέσσερα πρώτα μαθήματα είναι τα μαθήματα θε−
ωρητικής κατεύθυνσης της Γ’ τάξης Ενιαίου Λυκείου
της ημεδαπής και το τελευταίο είναι μάθημα γενικής
παιδείας της ίδιας τάξης.
ii) Ομάδα μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης
(1) Μαθηματικά
(2) Φυσική
(3) Χημεία
(4) Βιολογία
(5) Νεοελληνική Γλώσσα.
Τα τέσσερα (4) πρώτα μαθήματα είναι τα μαθήματα θε−
τικής κατεύθυνσης της Γ’ τάξης Ενιαίου Λυκείου και το
τελευταίο είναι μάθημα γενικής παιδείας της ίδιας τάξης.
β) Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας της παραγρά−
φου 3 του άρθρου 1 της παρούσας εξετάζονται:
i) μόνο στο μάθημα γενικής παιδείας της Γ’ τάξης Ενι−
αίου Λυκείου «Νεοελληνική Γλώσσα», για να εισαχθούν
στις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων, των
ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής
Εκπαίδευσης.
ii) σε όλα τα μαθήματα μιας από τις δυο ομάδες του
εδαφίου α της παρούσας παραγράφου, προκειμένου να
εισαχθούν στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών
των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνο−
μικής Ακαδημίας.
γ) Οι εξετάσεις των μαθημάτων της παρούσας παρα−
γράφου διενεργούνται το Σεπτέμβριο και στην εξετα−
στέα ύλη που εξετάζονται οι μαθητές της Γ’ τάξης Ενιαί−
ων Λυκείων της ημεδαπής στα αντίστοιχα μαθήματα.
7. Οι υποψήφιοι των κατηγοριών των παραγράφων
1,2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας που δηλώνουν
προτίμηση:
α) για τμήματα ή σχολές για τις οποίες απαιτείται
εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, για την
πρόσβαση αποφοίτων Ενιαίου Λυκείου στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση εξετάζονται και στα προβλεπόμενα ειδικά
μαθήματα πέρα από τα μαθήματα της παραγράφου 6
του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση.
β) για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), εκτός από την εξέτασή τους στα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού
μαθήματα, κατά περίπτωση, υπόκεινται σε υγειονομική
εξέταση και πρακτική δοκιμασία σε μία (1) από τις επι−
τροπές του άρθρου 15 της παρούσας απόφασης. Για τα
νοσήματα και τις σωματικές βλάβες που αποκλείουν
τον υποψήφιο από το δικαίωμα επιλογής στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.,
καθώς και τα εξεταζόμενα αγωνίσματα με τη βαθμολο−
γική κλίμακα των αντίστοιχων επιδόσεων, ισχύουν κάθε
φορά οι αντίστοιχες διατάξεις για τους υποψηφίους των
Τ.Ε.Φ.Α.Α. αποφοίτων Ενιαίων Λυκείων της ημεδαπής.
γ) για τις Στρατιωτικές σχολές και τις σχολές της
Αστυνομικής Ακαδημίας, εκτός από τις εξετάσεις στα

μαθήματα του εδαφίου α της παραγράφου 6 του άρθρου
αυτού, υποβάλλονται και σε προκαταρκτικές εξετάσεις
(αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασί−
ες), που γίνονται με μέριμνα των Υπουργείων Εθνικής
Αμύνης και Δημοσίας Τάξης, αντίστοιχα, και σύμφωνα
με τα εκάστοτε καθοριζόμενα από τους οργανισμούς
των οικείων σχολών. Στις εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος
πρέπει να κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής της
υποψηφιότητας , για να είναι υποψήφιος για επιλογή
στις σχολές αυτές.
δ) Οι εξετάσεις των μαθημάτων, η υγειονομική εξέταση,
οι πρακτικές δοκιμασίες και οι προκαταρκτικές εξετάσεις
της παρούσας παραγράφου διενεργούνται κατά το Σε−
πτέμβριο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καθορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων ή τις οικείες, κατά περίπτωση, προκηρύξεις.
8. α) Η επιλογή των υποψηφίων που υπάγονται στις
ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρ−
θρου 1 της παρούσας στις σχολές και στα τμήματα
των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώ−
τερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις σχολές
των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων
και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, γίνεται
μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων της κάθε
κατηγορίας, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, τα οποία
προκύπτουν ως ακολούθως:
i) Προκειμένου για τις σχολές του επιστημονικού πεδί−
ου Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ. 253/120785/Β6/2005 (ΦΕΚ
1581 Β) υπουργικής απόφασης, ο βαθμός κάθε μαθήματος
της ομάδας θεωρητικής κατεύθυνσης, μετά την αναγωγή
του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου,
πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ένα (1). Προκειμένου για
σχολές του επιστημονικού πεδίου Επιστημών Οικονομίας
και Διοίκησης, ο βαθμός των μαθημάτων «ιστορία», «νεο−
ελληνική λογοτεχνία» και «νεοελληνική γλώσσα», μετά την
αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση
δεκάτου, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ένα (1) ενώ
ο βαθμός των άλλων μαθημάτων με συντελεστή επτά
δέκατα (0,7). Για τις σχολές των άλλων επιστημονικών
πεδίων της ίδιας Υπουργικής Απόφασης, οι βαθμοί στα
μαθήματα θεωρητικής κατεύθυνσης, μετά την αναγωγή
τους στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκά−
του, πολλαπλασιάζονται με συντελεστή επτά δέκατα (0,7),
εκτός από αυτόν του μαθήματος «νεοελληνική γλώσσα»
που πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ένα (1). Το άθροι−
σμα των γινομένων, κατά περίπτωση, αποτελεί το σύνολο
των μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή στα
αντίστοιχα τμήματα για τα οποία έχει δηλώσει προτίμηση
ο υποψήφιος.
ii) Προκειμένου για τα τμήματα ή τις σχολές του
επιστημονικού πεδίου Ανθρωπιστικών, Νομικών και
Κοινωνικών Επιστημών του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ.
253/120785/2005 (ΦΕΚ 1581 Β) υπουργικής απόφασης, ο
βαθμός κάθε μαθήματος της ομάδας θετικής κατεύθυν−
σης, μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα
με προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζεται με το συντε−
λεστή επτά δέκατα (0,7), εκτός του μαθήματος «νεοελ−
ληνική γλώσσα» που πολλαπλασιάζεται με συντελεστή
ένα (1). Προκειμένου για σχολές των άλλων επιστημονι−
κών πεδίων της ίδιας Υπουργικής απόφασης, οι βαθμοί
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στα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης, μετά την αναγωγή
τους στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκά−
του, πολλαπλασιάζονται με συντελεστή ένα (1).
iii) Προκειμένου για τμήματα ή σχολές που απαιτείται
εξέταση σε ειδικό μάθημα, το σύνολο μορίων προκύπτει
μετά την προσθήκη στο σύνολο των μορίων των στοι−
χείων i ή ii της παραγράφου αυτής, κατά περίπτωση, του
γινομένου της βαθμολογικής επίδοσης στο ειδικό μάθη−
μα, μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα
με προσέγγιση δεκάτου, με το συντελεστή ένα και μισό
(1,5). Αν τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα είναι δύο (2),
ως βαθμολογική επίδοση στο ειδικό μάθημα λαμβάνεται
υπόψη ο μέσος όρος των δύο ειδικών μαθημάτων. Προ−
κειμένου για την επιλογή στα τμήματα Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού στο σύνολο των μορίων των στοιχείων
i ή ii της παραγράφου αυτής, κατά περίπτωση, προστί−
θενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο
του μέσου όρου του βαθμού στα τρία αγωνίσματα με
το συντελεστή ένα και μισό (1,5).
β) Ο υποψήφιος του εδαφίου α της παραγράφου αυτής
αποκτά δικαίωμα επιλογής για τις σχολές και τα τμήμα−
τα επιλογής του, εφόσον συγκεντρώνει σύμφωνα με τις
διατάξεις των περιπτώσεων i−ii, κατά περίπτωση:
i) σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του
μεγίστου δυνατού αριθμού μορίων.
ii) Προκειμένου για σχολή ή τμήμα για το οποίο απαι−
τείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, εκτός της ανωτέρω
υπό στοιχείο i προϋπόθεσης απαιτείται να έχει επιτύχει
βαθμολογία στο ειδικό μάθημα τουλάχιστον ίση προς το
μισό του προβλεπόμενου μέγιστου δυνατού βαθμού. Οι
υποψήφιοι για επιλογή σε τμήμα για το οποίο απαιτεί−
ται εξέταση σε περισσότερα από ένα ειδικά μαθήματα
πρέπει να συγκεντρώνουν την παραπάνω ελάχιστη βαθ−
μολογία ξεχωριστά στο κάθε ειδικό μάθημα.
9. Η επιλογή των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας της
παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας γίνεται:
α) Προκειμένου για την εισαγωγή τους στις σχολές και
στα τμήματα των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙ−
ΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης,
με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτει από
το άθροισμα των γινομένων του μέσου γενικού βαθ−
μού απόλυσης από το λύκειο με το συντελεστή τρία
και μισό (3,5) και της βαθμολογικής τους επίδοσης στο
μάθημα γενικής παιδείας της Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου
«Νεοελληνική Γλώσσα», μετά την αναγωγή τους στην
εικοσάβαθμη κλίμακα, με συντελεστή ένα και μισό (1,5).
Η αναγωγή στην εικοσάβαθμη κλίμακα του γενικού βαθ−
μού απόλυσης και του βαθμού στο μάθημα «Νεοελληνική
Γλώσσα» γίνεται με προσέγγιση δεκάτου.
β) Προκειμένου για τμήματα ή σχολές των ανωτέρω
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τις οποίες απαιτείται εξέ−
ταση σε ειδικό μάθημα, στο ανωτέρω σύνολο μορίων
προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το
γινόμενο της βαθμολογικής επίδοσης στο ειδικό μάθη−
μα, μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα
με προσέγγιση δεκάτου, με συντελεστή ένα και μισό
(1,5). Αν τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα είναι δύο (2),
ως βαθμολογική επίδοση στο ειδικό μάθημα λαμβάνε−
ται ο μέσος όρος των δύο ειδικών μαθημάτων. Προκει−
μένου για την επιλογή στα τμήματα Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού, στο σύνολο των μορίων του εδαφίου
α της παραγράφου αυτής προστίθενται και τα μόρια
που προκύπτουν από το γινόμενο του μέσου όρου του
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βαθμού στα τρία αγωνίσματα με συντελεστή ένα και
μισό (1,5).
γ) Προκειμένου για την εισαγωγή τους στις σχολές
των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων
και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, η επιλογή
τους γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύ−
πτει σύμφωνα με τις διατάξεις των στοιχείων i και ii του
εδαφίου α της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.
10. Ο υποψήφιος της ειδικής κατηγορίας της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας αποκτά δικαίωμα
επιλογής για τις σχολές και τα τμήματα επιλογής του,
εφόσον:
α) λάβει μέρος στις προβλεπόμενες ειδικές εισαγω−
γικές εξετάσεις και
β) συγκεντρώνει σύμφωνα με τις διατάξεις των εδα−
φίων α−γ της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού ,κατά
περίπτωση:
i) βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της μέγι−
στης δυνατής βαθμολογίας στο μάθημα γενικής παιδεί−
ας Γ’ τάξης Ενιαίου Λυκείου «Νεοελληνική Γλώσσα».
ii) Προκειμένου για σχολή ή τμήμα για το οποίο απαι−
τείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, εκτός της ανωτέρω
υπό στοιχείο i προϋπόθεσης απαιτείται να έχει επιτύχει
βαθμολογία στο ειδικό μάθημα τουλάχιστον ίση προς το
μισό του προβλεπόμενου μέγιστου δυνατού βαθμού. Οι
υποψήφιοι για επιλογή σε τμήμα για το οποίο απαιτεί−
ται εξέταση σε περισσότερα από ένα ειδικά μαθήματα
πρέπει να συγκεντρώνουν την παραπάνω ελάχιστη βαθ−
μολογία ξεχωριστά στο κάθε ειδικό μάθημα.
11. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσοτέρων του ενός
στην τελευταία θέση εισαγομένων σε συγκεκριμένη
σχολή ή τμήμα κατά την επιλογή:
α) των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών των πα−
ραγράφων 1, 2, 7, 8 και 9 του άρθρου 1 της παρούσας,
εισάγονται, με την επιφύλαξη του εδαφίου δ της παρα−
γράφου αυτής, ως υπεράριθμοι όλοι οι υποψήφιοι που
ισοβαθμούν με τον τελευταίο εισαγόμενο στην σχολή
ή στο τμήμα αυτό.
β) των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας, εισάγεται
αυτός που τη δήλωσε με προγενέστερη προτίμηση. Αν
υπάρχει και πάλι ισοβαθμία, εισάγεται αυτός που πέτυχε
μεγαλύτερη βαθμολογική επίδοση στο μάθημα Νεοελ−
ληνική Γλώσσα. Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία,
εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό απολυτη−
ρίου και αν υπάρχει και πάλι ισοβαθμία, εισάγονται ως
υπεράριθμοι στην συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα όλοι οι
υποψήφιοι που ισοβαθμούν στην περίπτωση αυτή.
γ) των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας των παρα−
γράφων 4Α & 4Β του άρθρου 1 της παρούσας, εισάγεται
αυτός που τη δήλωσε με προγενέστερη προτίμηση. Αν
και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισο−
βαθμούντες.
δ) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των εδαφίων α−β της
παραγράφου αυτής, σε περίπτωση ισοβαθμίας στην
τελευταία θέση εισακτέων στις Σχολές των Ανώτατων
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές
Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις Σχολές
της Αστυνομικής Ακαδημίας, προηγείται αυτός που δή−
λωσε τη συγκεκριμένη σχολή με προγενέστερη προτί−
μηση. Αν υπάρχουν και πάλι ισοβαθμούντες, προηγείται
αυτός που συγκέντρωσε μεγαλύτερο αριθμό μορίων
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στο πρώτο από τα αναφερόμενα στο εδάφιο α της
παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μαθήματα της
ομάδας που εξετάστηκε. Αν εξακολουθούν να υπάρχουν
ισοβαθμούντες, προηγείται αυτός που συγκέντρωσε
μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο δεύτερο αναφερόμενο
μάθημα κ.ο.κ.
13. Η επιτροπή του άρθρου 14 της παρούσας καταρ−
τίζει πίνακες εισαγομένων των ειδικών κατηγοριών των
παραγράφων 1 − 4 και 7 του άρθρου 1 της παρούσας
στις σχολές και στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαί−
δευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού,
οι οποίοι κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων και κοινοποιούνται στις οικείες
σχολές ή τμήματα.

κέντρου ή σταθμού ή ΚΔΑΥ, από την οποία προκύπτει
ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να
ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις, λόγω δυσλεξίας.
3. Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους υποψήφιοι
υποβάλλουν, από 1−10 Ιουλίου, την αίτησή τους με τη
γνωμάτευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή 2,
κατά περίπτωση, στην οικεία επιτροπή συγκέντρωσης
και ελέγχου δικαιολογητικών του άρθρου 9 της πα−
ρούσας η οποία και την διαβιβάζει μέσω της αρμόδιας
υπηρεσίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στην οικεία Επι−
τροπή Εξέτασης Φυσικώς Αδυνάτων.

Άρθρο 5
Τρόπος εξέτασης μαθημάτων

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων καθορίζεται το πρόγραμμα των εξετά−
σεων των μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών
των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 4 της παρούσας,
το οποίο ανακοινώνεται από τα Μέσα Μαζικής Ενη−
μέρωσης δέκα (10), τουλάχιστον, μέρες πριν από την
έναρξή τους.
2. Στο πρόγραμμα αναφέρεται η ημερομηνία εξέτα−
σης κάθε μαθήματος, καθώς και ο χρόνος διεξαγωγής
των πρακτικών δοκιμασιών, η διάρκεια εξέτασης του
μαθήματος και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων
στις αίθουσες των εξετάσεων. Η διάρκεια του χρόνου
εξέτασης σε κάθε μάθημα αρχίζει με τη λήξη της εκ−
φώνησης ή της παράδοσης των θεμάτων στους υπο−
ψήφιους κάθε αίθουσας.
3. Οι εξετάσεις των μαθημάτων και των πρακτικών
δοκιμασιών των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 4 δι−
ενεργούνται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Με από−
φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ορίζονται οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, στις οποίες
θα λειτουργήσουν εξεταστικά κέντρα για τη διεξαγωγή
των εξετάσεων αυτών και οι επιτροπές υγειονομικής
εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας του άρθρου 15 της
παρούσας. Τα εξεταστικά κέντρα λειτουργούν σε σχολι−
κά συγκροτήματα, τα οποία ορίζονται με απόφαση του
οικείου προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Γραφείου Δ.Ε.
4. Οι εξετάσεις των υποψηφίων που υπάγονται στην
κατηγορία των «φυσικώς αδυνάτων» στα μαθήματα
των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 4 της παρούσας
διενεργούνται από την επιτροπή εξέτασης «φυσικώς
αδυνάτων», που λειτουργεί στο Βαθμολογικό Κέντρο
του άρθρου 13 της παρούσας.

1. Για τον τρόπο, τη διαδικασία εξέτασης των μαθημά−
των της παραγράφου 6 του άρθρου 4 της παρούσας και
τη βαθμολόγηση των οικείων γραπτών δοκιμίων εφαρ−
μόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του π.δ. 86/2001 (ΦΕΚ
73 Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ.
128/2004 (ΦΕΚ 96 Α) και ισχύουν κάθε φορά για την αξιο−
λόγηση των μαθητών της Γ τάξης των ημερήσιων Ενιαίων
Λυκείων της ημεδαπής στα αντίστοιχα μαθήματα, εφό−
σον δε ρυθμίζεται διαφορετικά από την παρούσα.
2. Για τον τρόπο, τη διαδικασία εξέτασης των ειδικών
μαθημάτων του εδαφίου α της παραγράφου 7 του άρ−
θρου 4 της παρούσας, τη βαθμολόγηση των γραπτών
δοκιμίων και γενικά για κάθε θέμα που αφορά τη διε−
ξαγωγή των εξετάσεων αυτών εφαρμόζονται ανάλογα
οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εξέταση
των αντίστοιχων μαθημάτων προκειμένου, για τους απο−
φοίτους των Ενιαίων Λυκείων. Οι αντίστοιχες διατάξεις
εφαρμόζονται και για την υγειονομική εξέταση και την
πρακτική δοκιμασία του εδαφίου β της παραγράφου 7
του άρθρου 4 της παρούσας.
Άρθρο 6
«Φυσικώς αδύνατοι» υποψήφιοι
1. Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των παραγρά−
φων 1−3 του άρθρου 1 της παρούσας, για τους οποίους η
κατά τον υπαλληλικό κώδικα πρωτοβάθμια υγειονομική
επιτροπή γνωματεύει ότι, λόγω φυσικής αδυναμίας εξαι−
τίας μόνιμης ή παροδικής σωματικής ή αισθητηριακής
βλάβης, δε μπορούν να λάβουν μέρος στις γραπτές
γενικές εξετάσεις μαζί με τους άλλους υποψηφίους,
υποβάλλονται μετά από αίτησή τους, που συνοδεύεται
από τη γνωμάτευση της επιτροπής που προαναφέρθη−
κε, σε ειδικές εξετάσεις, που διενεργούνται γραπτά ή
προφορικά από την οικεία επιτροπή εξέτασης «φυσικώς
αδυνάτων» κατά τον ίδιο χρόνο και με το ίδιο πρόγραμ−
μα, με το οποίο διενεργούνται οι γενικές εξετάσεις και
πάνω στα ίδια θέματα, στα οποία εξετάζονται οι υπό−
λοιποι υποψήφιοι. Με απόφαση της οικείας επιτροπής
εξέτασης «φυσικώς» αδυνάτων μπορεί να παρατείνεται,
κατά περίπτωση, και μόνο γι’ αυτήν την κατηγορία υπο−
ψηφίων η διάρκεια εξέτασής τους, πέρα της καθορισμέ−
νης από το πρόγραμμα γενικών εξετάσεων διάρκειας
για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ−
μόζονται ανάλογα και για τους υποψηφίους που προσκο−
μίζουν ειδική διαγνωστική έκθεση ιατροπαιδαγωγικού

Άρθρο 7
Πρόγραμμα εξετάσεων, εξεταστικά κέντρα

Άρθρο 8
Εγγραφή στις σχολές
1. Η προθεσμία εγγραφής στις σχολές επιτυχίας των
εισαγομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας,
ορίζεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρα−
γράφου 5 του παρόντος άρθρου και των περιπτώσεων
Ε και ΣΤ του άρθρου 3 της παρούσας, από τον Υπουργό
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η εγγραφή των
εισαγομένων γίνεται κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλουν
στη γραμματεία της οικείας σχολής ή τμήματος, μέσα
στην καθορισμένη προθεσμία, αυτοπροσώπως ή με νό−
μιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, συνοδευόμενη
από τα εξής, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:
α) για τους εισαγόμενους με τις ειδικές κατηγορίες
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των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 1 της πα−
ρούσας:
i) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(ΦΕΚ 75 A), ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και
ii) έξι (6) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος.
Τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν στις επιτροπές
των άρθρων 9 και 10 της παρούσας διαβιβάζονται στις
οικείες σχολές επιτυχίας από την υπηρεσία μαζί με
τους πίνακες εισαγομένων, εκτός από την αίτηση και
το μηχανογραφικό δελτίο του υποψηφίου
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι της παραγρ. 4Β του
άρθρου1 της παρούσας που είναι κάτοχοι απολυτηρίου
Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της Κυπριακής Δημο−
κρατίας που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους στην
Κύπρο θα πρέπει να προσκομίσουν Απολυτήριο Λυκείου
με βεβαίωση πρόσβασης και βεβαίωση−πιστοποιητικό
στο οποίο να φαίνεται η υπηκοότητα και η καταγωγή
των γονέων του υποψηφίου.
β) για τους εισαγόμενους με τις ειδικές κατηγορίες των
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 1 της παρούσας:
i) Τίτλο απόλυσης από Λύκειο.
ii) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής της
οικείας χώρας για τη δυνατότητα του υποτρόφου να
σπουδάσει σε Πανεπιστήμιο της χώρας έκδοσης του
τίτλου απόλυσης.
iii) Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας από το Υπουρ−
γείο Εξωτερικών ή Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
κατά περίπτωση.
iv) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της οικείας
χώρας ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για
την υπηκοότητα και την καταγωγή του υποτρόφου και
των γονέων του.
v) Πιστοποιητικό της ελληνικής διπλωματικής αρχής στο
εξωτερικό που να πιστοποιεί ότι ο υπότροφος κατοικούσε
και διέμενε στο εξωτερικό τα τελευταία πέντε (5), τουλά−
χιστον, χρόνια πριν από το ακαδημαϊκό έτος της επιλογής,
προκειμένου για ομογενείς υποτρόφους.
vi) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(ΦΕΚ 75 Α), στην οποία ο υπότροφος δηλώνει ότι δεν
είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τρι−
τοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος.
vii) Έξι (6) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος.
γ) Οι εισαγόμενοι της παραγρ.4Β του άρθρου 1 της πα−
ρούσας με κυπριακή καταγωγή και οι απόφοιτοι λυκείων
της Κύπρου που εισάγονται με την ειδική κατηγορία των
παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας και υπο−
χρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο
μπορούν να εγγράφονται στη σχολή που έχουν επιλεγεί
και μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού,
ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Πολιτείας.
δ) για τους εισαγόμενους με την ειδική κατηγορία της
παραγράφου 7 του άρθρου 1 της παρούσας:
i) Τίτλο απόλυσης
ii) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν
είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τρι−
τοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
iii) Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτό−
τητας.
2. Η γραμματεία, πριν από την εγγραφή των εισαγο−
μένων με τις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1−7
του άρθρου 1 της παρούσας, ελέγχει και αντιπαραβάλλει
τα στοιχεία αυτών που προσέρχονται για εγγραφή με
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το επίσημο αντίγραφο του οικείου κυρωμένου πίνακα
εισαγομένων.
3. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη
θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο
εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που κα−
θυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες της παρα−
γράφου 1 του άρθρου αυτού με αιτιολογημένη απόφαση
του διοικητικού συμβουλίου του τμήματος Πανεπιστημίων
ή του συμβουλίου της σχολής Τ.Ε.Ι., κατά περίπτωση,
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η
οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα
(30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και
στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης.
Σπουδαστής που δεν εγγράφηκε ούτε με τη διαδικασία
αυτής της παραγράφου, με την επιφύλαξη των διατάξεων
του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακα−
δημαϊκό έτος καθώς και για τα επόμενα έτη.
4. Προϋπόθεση εγγραφής των υπαγομένων στις δι−
ατάξεις των παραγράφων 4Α, 4Β,5 και 6 του άρθρου 1
της παρούσας είναι η γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Αυτό αποδεικνύεται με βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας
Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του
Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης ή βεβαίωση επιπέδου τρία (3) του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας, που συνυποβάλλεται μαζί με τα δι−
καιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού στη
γραμματεία του τμήματος εισαγωγής. Η βεβαίωση αυτή
δεν απαιτείται, αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης
από ελληνικό ή κυπριακό σχολείο δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης. Σε περίπτωση που ο εισαγόμενος δεν έχει
αποκτήσει την ανωτέρω βεβαίωση, μπορεί να εγγραφεί
μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγόμενων
φοιτητών με την οικεία ειδική κατηγορία του επόμενου
έτους, εφόσον προηγουμένως έχει αποκτήσει τη βεβαί−
ωση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο εισαγόμενος χάνει
το δικαίωμα εγγραφής του.
5. Η προθεσμία εγγραφής των εισαγόμενων στις
σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας
καθορίζονται από τις σχολές αυτές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Άρθρο 9
Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου
δικαιολογητικών Ελλήνων εξωτερικού
1. Για τη συγκέντρωση, τον έλεγχο, την αποδοχή ή
την απόρριψη των αιτήσεων και των δικαιολογητικών
των υποψηφίων με τις ειδικές κατηγορίες των παρα−
γράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας και τη
δημιουργία αρχείου υποψηφίων, συνιστάται επιτροπή
συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών Ελλήνων
εξωτερικού, η οποία αποτελείται από έξι (6) υπαλλήλους
της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., κατηγορίας Π.Ε.ή
Τ.Ε., με βαθμό Α΄ ή Β΄ ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς
Δ.Ε. με βαθμό Α΄ ή Β΄. Παράρτημα της επιτροπής αυτής
μπορεί να λειτουργήσει και στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατο−
λικής Θεσσαλονίκης.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής αυ−
τής, από τα οποία ένα ορίζεται ως Πρόεδρος. Με την
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ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της επιτροπής
και μέχρι δέκα οχτώ (18) βοηθοί γραμματείς από διοι−
κητικούς υπαλλήλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ ή εκπαιδευτικούς
λειτουργούς Δ.Ε.
2. Για τη λειτουργία του παραρτήματος της επιτρο−
πής αυτής στη Θεσσαλονίκη μπορούν να μετακινούνται
εκτός έδρας υπάλληλοι, που είναι μέλη της επιτροπής
ή της γραμματείας.
Άρθρο 10
Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών
Αλλοδαπών – Αλλογενών και Κοινοτικών Αλλοδαπών
1. Για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών των υπο−
ψηφίων των ειδικών κατηγοριών των παραγράφων 4Α
και 4Β του άρθρου 1 της παρούσας, τον έλεγχο, την απο−
δοχή ή απόρριψη αυτών και τη σύνταξη ονομαστικών πι−
νάκων υποψηφίων, συνιστάται επιτροπή συγκέντρωσης
και ελέγχου δικαιολογητικών αλλοδαπών − αλλογενών,
η οποία αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους της κε−
ντρικής υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε.,
με βαθμό Α΄ ή Β΄.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων ορίζονται τα μέλη της επιτροπής αυτής,
από τα οποία ένα ορίζεται ως πρόεδρος. Με την ίδια
απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της επιτροπής και
μέχρι δέκα τέσσερις (14) βοηθοί γραμματείς από διοι−
κητικούς υπαλλήλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή εκπαιδευτικούς
λειτουργούς Δ.Ε.
3. Η επιτροπή είναι σε απαρτία, αν είναι παρόντα και
τα τρία (3) μέλη της.
Ειδικά, όμως, για τους υποψηφίους, που είναι κάτοχοι
απολυτηρίου ή αντίστοιχου σχολείου της Κυπριακής Δη−
μοκρατίας καταρτίζεται με φροντίδα του Υπουργείου Παι−
δείας και Πολιτισμού της Κύπρου συγκεντρωτικός πίνακας
υποψηφίων με τα ονομαστικά και λοιπά τους στοιχεία (προ−
τιμήσεις, βαθμοί απόλυσης κ.λ.π.). Ο πίνακας αυτός, αφού
ελεγχθεί για την ορθότητα και την εγκυρότητα των στοιχεί−
ων που αναφέρει, προσυπογράφεται από τους αρμόδιους
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, οι
οποίοι έχουν αναλάβει την οργάνωση και το συντονισμό
της συγκέντρωσης δικαιολογητικών των υποψηφίων και
στη συνέχεια παραδίδεται σε δύο (2) αντίγραφα και σε
ηλεκτρονική μορφή σε υπάλληλο του ΥΠΕΠΘ ο οποίος
μεταβαίνει για το σκοπό αυτό στην Κύπρο προκειμένου να
τον μεταφέρει στην αρμόδια υπηρεσία, ώστε να χρησιμο−
ποιηθεί στην επιλογή των υποψηφίων για την τριτοβάθμια
Εκπαίδευση .Αντίγραφο επίσης του παραπάνω συγκεντρω−
τικού πίνακα υποψηφίων κοινοποιείται άμεσα από το ΥΠ.Π.Π
.Κύπρου στο μορφωτικό ακόλουθο της Πρεσβείας της Ελ−
λάδας στη Λευκωσία, για ενημέρωση.
Άρθρο 11
Κεντρικές Επιτροπές Εξετάσεων
Α. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων μαθημάτων κατεύ−
θυνσης ειδικών κατηγοριών
1. Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων
της παραγράφου 7 του άρθρου 4 της παρούσας συ−
νιστάται Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μαθημάτων
Κατεύθυνσης (Κ.Ε.Ε.Μ.Κ.). Η επιτροπή αυτή αποτελείται
από τακτικά και έκτακτα μέλη ως ακολούθως:
α) τακτικά μέλη
i) Δύο μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ΕΠ ΤΕΙ, από τα οποία το ένα
ορίζεται ως πρόεδρος και το άλλο ως Αντιπρόεδρος.

ii) Ένας σχολικός Σύμβουλος
iii) Δύο καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
iv) Ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οργάνωσης και Δι−
εξαγωγής Εξετάσεων ή άλλος διοικητικός υπάλληλος
της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., κατηγορίας Π.Ε.,
με βαθμό Α΄.
v) Ο προϊστάμενος της Δ/νσης ΠΟΔΕ ή άλλος υπάλ−
ληλος με βαθμό Α΄.
β) έκτακτα μέλη
Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ορίζονται τρία έκτακτα
μέλη − εισηγητές θεμάτων τα οποία συμμετέχουν στις
συνεδριάσεις της επιτροπής που αφορούν την επιλογή
θεμάτων εξέτασης του συγκεκριμένου μαθήματος και
οποτεδήποτε άλλοτε προσκληθούν από τον Πρόεδρο
της Επιτροπής. Ως έκτακτα μέλη − εισηγητές θεμάτων
ορίζονται κατά μάθημα:
i) Ένα (1) μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ ή ΕΠ ΤΕΙ ή σχολικός σύμβου−
λος αντίστοιχης ειδικότητας.
ii) Δύο (2) καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της αντίστοιχης με το εξεταζόμενο μάθημα ειδικότητας,
με βαθμό Α που έχουν διδάξει το μάθημα στη Γ Τάξη
του Ενιαίου Λυκείου.
2. Τα τακτικά και έκτακτα μέλη της επιτροπής αυ−
τής ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια από−
φαση ορίζεται ο γραμματέας της επιτροπής και μέχρι
πέντε (5) βοηθοί γραμματείς από εκπαιδευτικούς λει−
τουργούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διοικητικούς
υπαλλήλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλων δημοσίων υπηρεσι−
ών ή Ν.Π.Δ.Δ. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζονται
μέχρι πέντε (5) διοικητικοί υπάλληλοι του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή
εκπαιδευτικοί Δ.Ε .για την υποβοήθηση του έργου της
επιτροπής εξετάσεων.
3. Τον πρόεδρο της επιτροπής, όταν λείπει, απουσιάζει
ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.
4. Η επιτροπή είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα
μισά συν ένα τουλάχιστον των τακτικών μελών. Όταν η
συνεδρίαση αφορά επιλογή θεμάτων, προϋπόθεση για
την απαρτία πέρα από τα ανωτέρω είναι και η παρου−
σία τουλάχιστον των δύο εκτάκτων μελών − εισηγητών
του οικείου μαθήματος. Κατά τη λήψη της απόφασης
σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προ−
έδρου. Τα έκτακτα μέλη που λαμβάνονται υπόψη για
το σχηματισμό απαρτίας έχουν τα ίδια δικαιώματα και
υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη.
5. Η επιτροπή έχει τη γενική ευθύνη για την κανονική
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, εποπτεύει
και κατευθύνει στο έργο τους τις άλλες επιτροπές
και τα άλλα αρμόδια ατομικά και συλλογικά όργανα,
παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες και αντιμετωπίζει
κάθε αναφυόμενο ζήτημα. Αποφασίζει και καθορίζει τα
εξεταζόμενα θέματα για κάθε μάθημα. Παρατείνει, αν
κρίνει σκόπιμο, τη διάρκεια εξέτασης κάποιου μαθή−
ματος. Μεριμνά για τη μεταβίβαση των θεμάτων στα
εξεταστικά κέντρα με τον προσφορότερο τρόπο, ώστε
να εξασφαλίζεται το απόρρητο αυτών. Εποπτεύει και
παίρνει, κατά την κρίση της, κάθε μέτρο για την απρό−
σκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.
Β. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων
(Κ.Ε.Ε.Ε.Μ.)
1. Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων των ειδικών μαθη−
μάτων της παραγράφου 7 του άρθρου 4 της παρούσας
συνιστάται Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικών Μα−
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θημάτων (Κ.Ε.Ε.Ε.Μ.). Η επιτροπή αυτή αποτελείται από
τακτικά και έκτακτα μέλη ως ακολούθως:
α) Τακτικά μέλη
i) Ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ως Πρόεδρος
ii) Ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ή σχολικός σύμ−
βουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή εκπαιδευτικός
λειτουργός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό Α΄
των κλάδων ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ12 (Αρχιτεκτόνων) ή
ΠΕ16 και ένας (1) ανώτερος διοικητικός υπάλληλος του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως μέλη.
Ένα από τα μέλη αυτά ορίζεται ως Αντιπρόεδρος.
β) Έκτακτα Μέλη − εισηγητές θεμάτων
Για κάθε εξεταζόμενο ειδικό μάθημα ορίζονται δυο
(2) έκτακτα μέλη από το Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι., ή Ε.ΕΠ.
Α.Ε.Ι. − Τ.Ε.Ι. ή σχολικός σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης, ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, με βαθμό Α αντίστοιχου με το εξεταζόμε−
νο μάθημα κλάδου, ως εισηγητές των θεμάτων.
2. Τα μέλη της επιτροπής αυτής ορίζονται κάθε χρόνο
με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέ−
ας της επιτροπής και μέχρι τέσσερις (4) βοηθοί γραμμα−
τείς από εκπαιδευτικούς λειτουργούς δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. Με όμοια από−
φαση μπορεί να ορίζονται μέχρι πέντε (5) διοικητικοί
υπάλληλοι του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε για την
υποβοήθηση του έργου της επιτροπής εξετάσεων.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 3,4 και 5 της περί−
πτωσης Α του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλό−
γως και για την επιτροπή της παρούσας περίπτωσης.
Ειδικά για το σχηματισμό απαρτίας απαιτείται από τα
δύο έκτακτα μέλη, το ένα τουλάχιστον να είναι ειση−
γητής του εξεταζόμενου μαθήματος.
Άρθρο 12
Εξεταστικά Κέντρα − Επιτηρητές − Επόπτες Εξετάσεων
1. α) Σε κάθε εξεταστικό κέντρο της παραγράφου 3
του άρθρου 7 της παρούσας που συγκροτείται επιτροπή
Ε.Κ., με απόφαση του οικείου προϊσταμένου της Διεύ−
θυνσης ή του Γραφείου Δ.Ε και αποτελείται:
i) Από έναν (1) διευθυντή Λυκείου ή Γυμνασίου ως
πρόεδρο, κατά προτίμηση, από αυτούς που υπηρετούν
σε Λύκειο ή Γυμνάσιο που λειτουργεί στο κτίριο ή το
κτιριακό συγκρότημα του διδακτηρίου, στο οποίο στε−
γάζεται το εξεταστικό κέντρο.
ii) Από δύο εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης, με βαθμό Α, από τους οποίους ο ένας
ορίζεται Αντιπρόεδρος.
β) Με την ίδια απόφαση ορίζονται ένας διοικητικός
υπάλληλος ή εκπαιδευτικός λειτουργός Δ.Ε ως γραμ−
ματέας και μέχρι τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί λειτουργοί
Δ.Ε. ως βοηθοί γραμματείς και ένας (1) εκπαιδευτικός
λειτουργός ή διοικητικός υπάλληλος ως χειριστής του
ηλεκτρονικού συστήματος παραλαβής των θεμάτων,
καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής, του
γραμματέα, των βοηθών γραμματέα και του χειριστή.
γ) Για το έργο της επιτροπής του εξεταστικού κέ−
ντρου, των επιτηρητών και του γενικού επόπτη των
εξετάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες δια−
τάξεις του π.δ 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α), όπως ισχύουν κάθε
φορά για την αξιολόγηση των μαθητών των Ενιαίων
Λυκείων της ημεδαπής.
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2. Σε κάθε εξεταστικό κέντρο παρευρίσκεται σχολί−
ατρος, εφ’ όσον υπάρχει δυνατότητα, ή άλλος ιατρός
του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με
απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από εισήγηση του
προϊσταμένου διεύθυνσης ή γραφείου Δ.Ε. για την αντι−
μετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξετα−
ζομένων. Οι οριζόμενοι ιατροί είναι μέλη της επιτροπής
εξεταστικού κέντρου, χωρίς δικαίωμα ψήφου και πρέπει
να παρευρίσκονται στο Ε.Κ. ή Ε.Π. καθ’ όλη τη διάρκεια
των εξετάσεων.
3. Με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης ή
του γραφείου Δ.Ε. ορίζονται κατά εξεταστικό κέντρο και
εξεταστικό παράρτημα μέχρι δύο (2) καθαρίστριες για
την καθαριότητα των αιθουσών και ένας επιστάτης.
Άρθρο 13
Βαθμολογικό Κέντρο
1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων που εκδίδεται κάθε χρόνο ορίζεται η
έδρα του Βαθμολογικού Κέντρου (Β.Κ.), στο οποίο θα
βαθμολογηθούν τα γραπτά δοκίμια των μαθημάτων κα−
τεύθυνσης και των ειδικών μαθημάτων των υποψηφίων
των ειδικών κατηγοριών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται
ο πρόεδρος του Β.Κ. που μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ
ή ΕΠ ΤΕΙ ή ΕΕΠ ΑΕΙ − ΤΕΙ ή σχολικός σύμβουλος Δ.Ε.
2. Το Β.Κ. λειτουργεί σε σχολικό κτίριο ή κτιριακό
συγκρότημα, εποπτεύεται από την επιτροπή Β.Κ., βρί−
σκεται υπό αστυνομική φρούρηση όλο το 24ωρο κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας του και απαγορεύεται η
είσοδος σε αυτό κάθε προσώπου, εκτός αυτών που
τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία.
3. Στο Β.Κ. συγκεντρώνονται τα γραπτά δοκίμια των
υποψηφίων από όλα τα εξεταστικά κέντρα.
4. Με απόφαση του προέδρου του Β.Κ, καθορίζονται,
ανάλογα με τον αριθμό των αναμενόμενων γραπτών,
τα μέλη της επιτροπής του Β.Κ., τα οποία δεν μπορεί
να υπερβαίνουν τα είκοσι (20). Τα μέλη της επιτροπής
μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ΕΠ ΤΕΙ ή ΕΕΠ ΑΕΙ−ΤΕΙ,
σχολικοί σύμβουλοι Δ.Ε. ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί της
Δημόσιας ΔΕ, με βαθμό Α΄, ειδικότητας αντίστοιχης
προς τα εξεταζόμενα μαθήματα κατεύθυνσης ή ειδικά
μαθήματα. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέ−
ας της επιτροπής, μέχρι τρεις (3) βοηθοί γραμματείς
από εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. ή διοικητικούς
υπαλλήλους, καθώς, επίσης, και μέχρι είκοσι (20) εκ−
παιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε ή διοικητικοί υπάλληλοι του
ΥΠΕΠΘ για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής
και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό για τη φύλαξη
και καθαριότητα του Β.Κ, που δεν μπορεί να είναι πε−
ρισσότερα από έξι (6) άτομα.
5. Ο πρόεδρος του Β.Κ. ορίζει με απόφασή του ένα
από τα μέλη της επιτροπής, ως αντιπρόεδρο, ο οποίος
αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν αυτός λείπει, απουσι−
άζει ή κωλύεται.
6. Με απόφαση του προέδρου της επιτροπής Β.Κ. ορί−
ζονται οι βαθμολογητές και οι αναβαθμολογητές των
γραπτών δοκιμίων από εκπαιδευτικούς λειτουργούς της
δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχης
ειδικότητας, με βαθμό Α΄ ή Β΄ για τους βαθμολογητές
και με βαθμό Α για τους αναβαθμολογητές. Ειδικά, ως
βαθμολογητές και αναβαθμολογητές των ειδικών μαθη−
μάτων μπορεί να ορίζονται και μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ΕΠ ΤΕΙ
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ή ΕΕΠ ΑΕΙ−ΤΕΙ ή σχολικοί σύμβουλοι Δ.Ε., αντίστοιχης
ειδικότητας.
7. Για τη βαθμολογική κλίμακα, τη βαθμολόγηση και
την αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων, τις αρ−
μοδιότητες, το έργο των υπαλλήλων για την υποβοή−
θηση του έργου της επιτροπής του Β.Κ. εφαρμόζονται,
ανάλογα, οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη
βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων μαθημάτων της
τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου ή των γραπτών
δοκιμίων των ειδικών μαθημάτων στα οποία εξετάζονται
οι απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου της ημεδαπής.
8. Για την εξέταση των «Φυσικώς αδυνάτων» υπο−
ψηφίων συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του
Βαθμολογικού Κέντρου (Β.Κ.) του παρόντος άρθρου η
επιτροπή εξέτασης «Φυσικώς αδυνάτων» η οποία απο−
τελείται από:
i) Τον πρόεδρο ή ένα μέλος Επιτροπής του Β.Κ., ως
Πρόεδρο.
ii) Από δύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε., για
κάθε εξεταζόμενο μάθημα αντίστοιχης ειδικότητας κατά
προτίμηση από αυτούς που το δίδαξαν το ίδιο σχολ.
έτος ως εξεταστές − βαθμολογητές.
iii) Από ένα (1) σχολ. Σύμβουλο ή εκπαιδευτικό λει−
τουργό Δ.Ε. με βαθμό Α΄ της ίδιας ή συγγενούς με το
εξεταζόμενο μάθημα ειδικότητας ως εξεταστή − ανα−
βαθμολογητή.
iv) Ένα (1) εκπαιδευτικό λειτουργό Δ.Ε. ή διοικητικό
υπάλληλο ως γραμματέα της επιτροπής.
v) Στο χώρο λειτουργίας της Επιτροπής εξέτασης «φυ−
σικώς αδυνάτων» παρευρίσκεται σχολίατρος ή άλλος
ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός ο οποίος ορίζεται
με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από εισήγηση
του οικείου προϊσταμένου Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης
για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτατης ανάγκης
των εξεταζομένων.
Ο οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρών μισή του−
λάχιστον ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων και
να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.
vi) Η επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμο−
λόγηση ή αναβαθμολόγηση σε κάθε μάθημα των υπο−
ψηφίων που ανήκουν στην κατηγορία των «φυσικώς
αδυνάτων».
vii) Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου σημειώνε−
ται ο τρόπος εξέτασης του υποψηφίου και υπογράφεται
από τους εξεταστές και τον πρόεδρο της Επιτροπής.
Κατά την εξέταση παρευρίσκεται και ο αναβαθμολο−
γητής, για να αξιολογήσει τον υποψήφιο σε περίπτωση
διαφοράς βαθμολογίας.
Άρθρο 14
Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής ειδικών
κατηγοριών των παραγράφων 1 − 4Β και 7 του
άρθρου 1 της παρούσας
1. Για τη δημιουργία αρχείου με τα ονομαστικά στοι−
χεία και τις προτιμήσεις των υποψηφίων, την ενημέρωσή
του με τα βαθμολογικά στοιχεία των εξετάσεων των
μαθημάτων των κατευθύνσεων, των ειδικών μαθημά−
των, των δοκιμασιών και των τίτλων απόλυσης από το
λύκειο, στις περιπτώσεις που απαιτούνται, την επιλογή
των κατάλληλων μεθόδων και την παροχή των ανα−
γκαίων υποδείξεων για την εξασφάλιση της ακρίβειας,
της πληρότητας και της συνέπειας των στοιχείων, με
βάση τα οποία γίνεται η έκδοση των αποτελεσμάτων

της επιλογής και την έγκριση των σχετικών πινάκων που
υποβάλλονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων για κύρωση, συνιστάται επιτροπή έκδοσης
αποτελεσμάτων επιλογής των υποψηφίων των ειδικών
κατηγοριών των παραγράφων 1, 2, 3, 4 Α, 4Β και 7 του
άρθρου 1 της παρούσας, η οποία συγκροτείται από τρεις
(3) υπαλλήλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ., κατηγορίας Π.Ε., με βαθμό
Α΄, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως πρόεδρος.
2. Τα μέλη της επιτροπής και ο Πρόεδρος ορίζονται
με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας υπάλ−
ληλος του ΥΠ.Ε.Π.Θ., που εκτελεί χρέη Γραμματέα της
Επιτροπής.
3. Με απόφαση του προέδρου της επιτροπής μπορεί
να ορίζονται εκπαιδευτικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για την
πραγμάτωση των σκοπών της επιτροπής και ιδιαίτερα για
τον έλεγχο της ορθής καταχώρισης στο μηχανογραφικό
αρχείο των ονομαστικών στοιχείων, των προτιμήσεων και
των βαθμολογικών στοιχείων των υποψηφίων.
Άρθρο 15
Επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικών
δοκιμασιών
1. Για την υγειονομική εξέταση και την πρακτική δο−
κιμασία των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ με τις ειδικές
κατηγορίες των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου
1 της παρούσας συγκροτούνται επιτροπές υγειονομι−
κής εξέτασης και πρακτικών δοκιμασιών στην Αθήνα
και Θεσσαλονίκη οι οποίες ορίζονται με απόφαση των
προϊσταμένων των οικείων Δ/νσεων Β/θμιας εκπ/σης. .
Κάθε επιτροπή αποτελείται από:
α) Τον Προϊστάμενο Φυσικής Αγωγής ή τον νόμιμο
αναπληρωτή του ή έναν (1) σχολικό Σύμβουλο Φυσικής
Αγωγής ή καθηγητή Φυσικής Αγωγής, με βαθμό Α΄ ως
Πρόεδρο.
β) Μέχρι δώδεκα (12) καθηγητές Φυσικής Αγωγής, με
βαθμό Α ή Β μέχρι τέσσερα (4) από τα δώδεκα (12) αυτά
μέλη μπορούν να προέρχονται από καθηγητές Φυσικής
Αγωγής που υπηρετούν σε άλλες Δ/νσεις Δ.Ε. απ’ αυτήν
της έδρας της επιτροπής, τα οποία ορίζονται με απόφαση
του προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του γραφείου δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης της οικείας περιφέρειας που
υπηρετούν. Οι Δ/νσεις Δ.Ε., απ’ τις οποίες μπορούν να προ−
έρχονται οι παραπάνω τέσσερις (4) καθηγητές Φυσικής
Αγωγής, καθορίζονται με απόφαση του οικείου προϊστα−
μένου της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της έδρας που λειτουργεί κάθε επιτροπή.
Με απόφαση του προέδρου της επιτροπής, ορίζεται
εκπαιδευτικός λειτουργός ως γραμματέας και μέχρι
οκτώ (8) εκπαιδευτικοί λειτουργοί δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν
στην έδρα της Δ/νσης Δ.Ε., ως βοηθοί γραμματείς. Για
την υποβοήθηση του έργου των επιτροπών μπορεί με
απόφασή του ο πρόεδρος καθεμιάς να ορίσει μέχρι
οκτώ (8) υπαλλήλους από το βοηθητικό προσωπικό των
δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή των γυμνα−
στηρίων ή ιδιώτες.
γ) μέχρι πέντε (5) σχολιάτρους ή ιατρούς του δημο−
σίου
2. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα
μέλη είναι περισσότερα των απόντων. Κατά τη λήψη των
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αποφάσεών της, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει
η ψήφος του Προέδρου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζονται σχολικοί σύμβουλοι
Φυσικής Αγωγής ή καθηγητές Φυσικής Αγωγής με βαθ−
μό Α΄, ως επόπτες για την παρακολούθηση της καλής
εκτέλεσης των διαδικασιών της υγειονομικής εξέτασης
και πρακτικής δοκιμασίας.
4. α) Οι επιτροπές συντάσσουν σε τρία (3) αντίγραφα
ονομαστικές καταστάσεις των υποψηφίων που κρίθηκαν
υγιείς, με τη βαθμολογία της καλύτερης επίδοσης σε κάθε
αγώνισμα, από τα οποία τα δύο (2) στέλνονται στη Δ/νση
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
β) Στο τέλος κάθε ημέρας εξέτασης, ο επόπτης πα−
ραλαμβάνει από τον πρόεδρο της επιτροπής το ένα (1)
αντίγραφο από κάθε πινάκιο αγωνίσματος και στο τέ−
λος των εξετάσεων τα παραδίδει στη Δ/νση Οργάνωσης
και Διεξαγωγής Εξετάσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
γ) Τα διάφορα παραστατικά στοιχεία των υποψηφίων
κάθε επιτροπής φυλάσσονται στη διεύθυνση δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του
επόμενου έτους των εξετάσεων και ύστερα καταστρέ−
φονται, αφού συνταχθεί σχετική πράξη.
Άρθρο 16
Γενικές διατάξεις
1. Για την κατανομή των εξεταζομένων στις αίθουσες
των εξετάσεων, τον έλεγχο κατά την προσέλευση και την
τοποθέτησή τους σε αυτές, την παρουσία και την έξοδό
τους, τα γραπτά δοκίμια, την πειθαρχία και τις υποχρεώ−
σεις των διαγωνιζομένων και γενικά για θέματα, που δε
ρυθμίζονται από την παρούσα απόφαση, εφαρμόζονται,
ανάλογα, οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις
απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης Ενιαίου Λυκείου.
2. Στις επιτροπές των άρθρων 9, 11, 12, 13, 14 και 15 και
στις ομάδες επιτηρητών και βαθμολογητών των άρθρων
12 και 13 της παρούσας δεν μπορεί να συμμετέχει με
οποιαδήποτε ιδιότητα όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρό−
σωπο που συνδέεται μαζί του με σχέση συγγενείας «εξ
αίματος» ή «εξ αγχιστείας» μέχρι και του τρίτου βαθμού
και είναι υποψήφιος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση με τις διαδικασίες που εμπλέκεται η επι−
τροπή ή η ομάδα αυτή. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος
υποβάλλεται από τους οριζόμενους υπεύθυνη δήλωση
προς το αρμόδιο για τον ορισμό του όργανο.
3. Η διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα εξετα−
στικά κέντρα του άρθρου 12 της παρούσας στο οικείο
βαθμολογικό κέντρο, καθώς και των αποκομμάτων των
τετραδίων με τη βαθμολογία των υποψηφίων από το
Βαθμολογικό αυτό κέντρο στην υπηρεσία Μηχανογρά−
φησης του ΥΠΕΠΘ γίνεται κάθε φορά από εκπαιδευτικό
λειτουργό Δ.Ε. ή διοικητικό υπάλληλο του ΥΠΕΠΘ, που
ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από τον οικείο προϊ−
στάμενο Δ/νσης ή Γραφείου Δ.Ε. ή τον πρόεδρο του Β.Κ.,
κατά περίπτωση, συνοδεία αστυνομικού οργάνου.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Αριθ. 840
(2)
Κατάργηση Νομικών Προσώπων Σχολικών Επιτροπών
Δήμου Θεραπνών και σύσταση νέου Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία «Ενιαία Επιτροπή 4θ
Δημοτικού Σχολείου Γκοριτσάς − Σκούρας και
Νηπιαγωγείων Σκούρας και Γκοριτσάς».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 203 του π.δ.
410/1995 (Δ.Κ.Κ.).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 1894/1990
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις δια−
τάξεις του άρθρου 31 του ν. 2009/1992.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. 8946/31/12/1997(ΦΕΚ 551/Β/3.6.1998
απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελ/σου
που αφορά την «ανάθεση αρμοδιοτήτων και ασκήσεως
αυτών κατ’ εντολή μας στο Διευθυντή Τοπικής Αυτο−
διοίκησης του Ν. Λακωνίας και στους προϊσταμένους
των τμημάτων της υπηρεσίας αυτής», όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. 5023/2.4.1991 (ΦΕΚ 261/Β/25.4.1991)
απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας περί σύστασης Νο−
μικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Σκούρας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Την υπ’ αριθμ. 8894/4.9.1990 (ΦΕΚ 618/Β/27.9.1990)
απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας περί σύστασης Νο−
μικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Γκοριτσάς»,όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει σήμερα..
7. Την υπ’ αριθμ. 6213/18.4.1991 (ΦΕΚ 294/Β/8.5.1991)
απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας περί σύστασης Νο−
μικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Δημοτικού Σχολείου Πλατάνας», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα.
8. Την υπ’ αριθμ. 121622/δ4/2.11.2005 (ΦΕΚ1517/Β΄/3.11.2005)
υπουργική απόφαση περί συγχώνευσης των: α) 1/θέσιου
Δημοτικού Σχολείου Πλατάνας, β) 2/θέσιου Δημοτικού
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Σκούρας και γ) 2/θέσιου
Δημοτικού Σχολείου Γκοριτσάς σε ένα 4/θέσιο με την
επωνυμία «4/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Γκοριτσάς − Σκού−
ρας» με έδρα την Γκοριτσά.
9. Την υπ’ αριθμ. 290/21.12.2005 απόφαση του Δ.Σ. Δή−
μου Θεραπνών η οποία μας διαβιβάστηκε με το αριθμ.
139/12.1.2006 έγγραφο του Δήμου Θεραπνών, με την
οποία καταργούνται, λόγω συγχώνευσης των Δημοτικών
Σχολείων Πλατάνας Σκούρας και Γκοριτσάς, τα Ν.Π. α)
«Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Πλατάνας» β)
«Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγεί−
ου Σκούρας» και γ) «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχο−
λείου και Νηπιαγωγείου Γκοριτσάς», αποφασίζουμε:
Α) Καταργούμε, λόγω συγχωνεύσεως των Δημοτικών
Σχολείων Πλατάνας, Σκούρας και Γκοριτσάς:
Β) Συστήνουμε στο Δήμο Θεραπνών ίδιο Νομικό Πρό−
σωπο με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 4/θ
Δημοτικού Σχολείου Γκοριτσάς − Σκούρας και Νηπιαγω−
γείων Σκούρας και Γκοριτσάς» με έδρα την Γκοριτσά.
1) Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής θα είναι η διαχείρι−
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ση πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των
δαπανών λειτουργίας ( θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης,
τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών
κλπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση μικρών έρ−
γων για την επισκευή και τη συντήρηση του σχολείου
και του κάθε είδους εξοπλισμού του, η εισήγηση προς
τη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό του
σχολείου από τον ΟΣΚ, με έπιπλα − εξοπλιστικά είδη και
από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
με βιβλία για τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες καθώς και η
λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη
στήριξη της διοικητικής λειτουργίας του σχολείου.
2) Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 9μελές Διοικη−
τικό Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από:
• τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο της επιτρο−
πής ή άλλο μέλος ή μη που ορίζεται από αυτόν με τον
αναπληρωτή του,
• τον εκάστοτε Διεθυντή του Δημοτικού Σχολείου με
τον αναπληρωτή του,
• έναν νηπιαγωγό με τον/την αναπληρωτή του/της,
• ένα δημοτικό σύμβουλο με τον αναπληρωτή του
οριζόμενο από το Δ.Σ.,
• τρεις εκπροσώπους του Συλλόγου γονέων και κηδε−
μόνων του Δημοτικού Σχολείου, από τα Δ.Δ. Γκοριτσάς,
Πλατάνας και Σκούρας, με τους αναπληρωτές τους,
• δύο εκπροσώπους του Συλλόγου γονέων και κηδε−
μόνων των Νηπιαγωγείων από τα Δ.Δ. Γκοριτσάς και
Σκούρας, με τους αναπληρωτές τους.
3) Η θητεία των μελών του Δ.Σ θα ακολουθεί τη δη−
μοτική περίοδο και λήγει πάντα με την εγκατάσταση
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Το Δ.Σ. θα εκλέγει Αντιπρόεδρο και γραμματέα.
5) Πόροι του Νομικού Προσώπου θα είναι:
α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου ύψους 1.000,00 €.
β) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.
γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη−
ροδοσίες.
δ) Εισπράξεις από αντίτιμο παρεχομένων πραγμάτων
ή υπηρεσιών.
ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του.
γ) Πρόσοδοι από περιουσία που τυχόν στο μέλλον
αφιερωθεί.
7) Το Νομικό Πρόσωπο θα εκπροσωπείται στα δικα−
στήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. .και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από
τον Αντιπρόεδρο.
8) Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη Δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, θα προκλη−
θεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
,ποσού 1.000,00 € ετησίως. Η δαπάνη που απαιτείται για
το έτος 2006 θα προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σπάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2006
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ

Aριθ. 1063
(3)
Κατάργηση Νομικών Προσώπων Σχολικών Επιτροπών
Δήμου Ασωπού και σύσταση νέου Νομικού Προσώπου
με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου Ασωπού − Φοινικίου και Νηπιαγωγείων
Ασωπού και Φοινικίου».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 203 του π.δ.
410/1995 (Δ.Κ.Κ.).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 1894/1990
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2009/1992.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 που
προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 20 του ν. 1469/1997.
4. Την υπ’ αριθμ. 8946/31.12.1997 (ΦΕΚ 551/Β/3.6.1998)
απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννή−
σου που αφορά την «ανάθεση αρμοδιοτήτων και ασκή−
σεως αυτών κατ’ εντολή μας στο Διευθυντή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Ν. Λακωνίας και στους προϊσταμέ−
νους των τμημάτων της υπηρεσίας αυτής», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. 97767Α/Δ4/26.9.2005 (ΦΕΚ 1394/
Β/10.10.2005) κοινή υπουργική απόφαση περί συγχώνευ−
σης του 3/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ασωπού και του
2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Φοινικίου σε ένα 5/θέσιο
με την επωνυμία «5/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ασωπού
− Φοινικίου» με έδρα τον Ασωπό.
6. Την υπ’ αριθμ. 3284/12.4.1990 (ΦΕΚ 316/Β/14.5.1990)
απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας περί σύστασης Νο−
μικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Φοινικίου» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
7. Την υπ’ αριθμ. 10735/9.7.1990 (ΦΕΚ 438/Β/24.7.1990)
απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας περί σύστασης Νο−
μικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Δημοτικού Σχολείου − Νηπιαγωγείου “Ο ΑΣΩΠΟΣ”» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
8 Την υπ’ αριθμ. 11/12.1.2006 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου
Ασωπού η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ.
238/17.1.2006 έγγραφο του Δήμου Ασωπού και με την
οποία καταργούνται, λόγω συγχώνευσης των Δημοτικών
Σχολείων Ασωπού και Φοινικίου, τα Νομικά Πρόσωπα α)
«Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου − Νηπιαγωγείου
Συνοικισμού ΑΣΩΠΟΥ Δήμου Ασωπού» και β) «Σχολική
Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου − Νηπιαγωγείου Συνοικι−
σμού Φοινικίου Δήμου Ασωπού», αποφασίζουμε:
1) Καταργούμε λόγω συγχωνεύσεως των Δημοτικών
Σχολείων Ασωπού και Φοινικίου:
α) Το Νομικό Πρόσωπο «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου − Νηπιαγωγείου Συνοικισμού «ΑΣΩΠΟΥ» Δήμου
Ασωπού».
β) Το Νομικό Πρόσωπο «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού
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Σχολείου − Νηπιαγωγείου Συνοικισμού Φοινικίου Δήμου
Ασωπού».
2) Συστήνουμε στο Δήμο Ασωπού ίδιο Νομικό Πρό−
σωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου Ασωπού − Φοινικίου και Νηπιαγωγείων Ασωπού
και Φοινικίου».
• Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για
τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης,
φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, ανα−
λώσιμων υλικών κ.λπ.
• Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντή−
ρηση των διδακτηρίων.
• Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξο−
πλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστάσεων.
• Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο
εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη,
με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά όλα τα
μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και
γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται
αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας
όλων των σχολικών μονάδων.
4) Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 7/μελές διοικη−
τικό συμβούλιο αποτελούμενο από:
α) Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο της επιτροπής,
με τον αναπληρωτή του.
β) Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους με τους αναπλη−
ρωτές τους.
γ) Το Διευθυντή του Δημοτικού σχολείου με τον ανα−
πληρωτή του.
δ) Τους δύο (2) Διευθυντές των Νηπιαγωγείων με τους
αναπληρωτές τους.
ε) Τον εκάστοτε Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων με τον αναπληρωτή του.
5) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
ακολουθεί τη δημοτική περίοδο. Το Δ.Σ. εκλέγει Αντι−
πρόεδρο και γραμματέα
6) Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
• Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου ύψους 2.650,00 €.
• Ετήσια επιχορήγηση του κράτους.
• Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη−
ροδοσίες.
• Εισπράξεις από αντίτιμο παρεχομένων πραγμάτων
ή υπηρεσιών.
• Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία που τυχόν στο
μέλλον αφιερωθεί.
7) Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστή−
ρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον
Αντιπρόεδρο.
8) Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη Δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, θα προκλη−
θεί σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ασωπού,
δαπάνη 2.650,00 € ετησίως.
Η δαπάνη που απαιτείται για το έτος 2006 θα προ−
βλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του
Δήμου οικ. έτους 2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σπάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2006
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ
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Αριθ. 1444
(4)
Κατάργηση Νομικών Προσώπων Σχολικών Επιτροπών Δήμου
Σπάρτης και σύσταση νέων Νομικών Προσώπων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 203 του π.δ.
410/1995 ( Δ.Κ.Κ.)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 1894/1990
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις δια−
τάξεις του άρθρου 31 του ν. 2009/1992.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. 8946/31.12.1997 (ΦΕΚ551/Β/3.6.1998)
απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννή−
σου που αφορά την «ανάθεση αρμοδιοτήτων και ασκή−
σεως αυτών κατ’ εντολή μας στο Διευθυντή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Ν. Λακωνίας και στους προϊσταμέ−
νους των τμημάτων της υπηρεσίας αυτής», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. 15/1990 απόφαση Κοινοτικού Συμ−
βουλίου Κλαδά, και την υπ’ αριθ. 8348/29.6.1990 (ΦΕΚ
461/Β/23.7.1990) απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας περί
σύστασης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική
Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Κλαδά», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Την υπ’ αριθμ. 33/1990 απόφαση Κοινοτικού Συμ−
βουλίου Αφισίου, και την υπ’ αριθμ. 4809/2.4.1991 (ΦΕΚ
260/Β/25.4.1991) απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας περί
σύστασης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική
Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αφισι−
ού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
7. Τις υπ’ αριθμ. 64/1990, 141/1990 αποφάσεις Δημοτικού
Συμβουλίου Σπάρτης και την υπ’ αριθμ. 1604/1.2.1991 (ΦΕΚ
98/Β/28.2.1991) απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας περί
σύστασης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική
Επιτροπή Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Κοκκι−
νόραχης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
8 Το υπ’ αριθμ. 3202/18.10.2005 έγγραφο της Δ/ση Α/
θμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας που γνωστοποιεί την υπ’
αριθ. 97767 Α/Δ4/26.9.2005 (ΦΕΚ 1394/Β/10.10.2005) κοινή
υπουργική απόφαση περί συγχώνευσης των Δημοτικών
Σχολείων: α) 2/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Αφισιού, β) 2/θέ−
σιο Δημοτικό Σχολείο Κλαδά και γ) 2/θέσιο Δημοτικό
Σχολείο Κοκκινόραχης σε ένα 6/θέσιο με την επωνυμία
«6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Αφισιού − Κλαδά − Κοκκνό−
ραχης» με έδρα την Κοκκινόραχη.
9. Την υπ’ αριθμ. 381/23.11.2005 απόφαση του Δ.Σ. Δή−
μου Σπάρτης η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ.
657/19.1.2006 έγγραφο του Δήμου Σπάρτης και με την
οποία καταργούνται, λόγω συγχώνευσης των Δημοτι−
κών Σχολείων Κοκκινόραχης, Κλαδά, Αφισιού σε ένα, τα
Νομικά Πρόσωπα: α) «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχο−
λείου Κλαδά», β) «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου
και Νηπιαγωγείου Αφισιού» και γ) «Σχολική Επιτροπή
Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Κοκκινόραχης,
αποφασίζουμε:
1) Καταργούμε, λόγω συγχωνεύσεως των Δημοτικών
Σχολείων Αφισιού, Κλαδά, Κοκκινόραχης:
α) Το Νομικό Πρόσωπο «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου Κλαδά»,
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β) Το ομικό Πρόσωπο. «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αφισσιού».
γ) Το Νομικό Πρόσωπο «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγω−
γείου και Δημοτικού Σχολείου Κοκκινόραχης», και
2) Συστήνουμε στο Δήμο Σπάρτης Νέα Νομικά Πρό−
σωπα ως κατωτέρω:
Α) «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΦΙ−
ΣΙΟΥ − ΚΛΑΔΑ − ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ».
1) Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής θα είναι η διαχείρι−
ση πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των
δαπανών λειτουργίας (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης,
τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών
κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για
την επισκευή και τη συντήρηση του σχολείου και του
κάθε είδους εξοπλισμού του, η εισήγηση προς τη Δ/νση
Α/θμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό του σχολείου
από τον ΟΣΚ, με έπιπλα − εξοπλιστικά είδη και από το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βι−
βλία για τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες, η διαχείριση των
εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχο−
λικών κυλικείων καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου
που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής
λειτουργίας του σχολείου.
2) Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 5μελές Διοικη−
τικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους εξής:
Α) Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο ή άλλο μέλος
ή μη που ορίζεται από αυτόν με τον αναπληρωτή του.
Β) Τον εκάστοτε Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου
με τον αναπληρωτή του.
Γ) Εκπρόσωπο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων
με τον αναπληρωτή του και σε περίπτωση που δεν
υπάρχει το γονέα ενός μαθητή με τον αναπληρωτή
του.
Δ) Δύο (2) Δημότες με τους αναπληρωτές τους ορι−
ζόμενους από το Δημοτικό Συμβούλιο..
3) Η θητεία των μελών του Δ.Σ. θα ακολουθεί τη δη−
μοτική περίοδο και λήγει πάντα με την εγκατάσταση
του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Το Δ.Σ. θα εκλέγει Αντιπρόεδρο και γραμματέα.
5) Πόροι του Νομικού Προσώπου θα είναι:
α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου ύψους 2.500,00 €.
β) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.
γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη−
ροδοσίες.
δ) Εισπράξεις από αντίτιμο παρεχομένων πραγμάτων
ή υπηρεσιών.
ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του.
γ) Πρόσοδοι από περιουσία που τυχόν στο μέλλον
αφιερωθεί.
7) Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστή−
ρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. .και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον
Αντιπρόεδρο.
8) Έδρα του Νομικού Προσώπου ορίζεται το Δ.Δ. Κοκ−
κινόραχης.
Β) «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΡΑ−
ΧΗΣ»
1) Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής θα είναι η διαχείρι−
ση πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των
δαπανών λειτουργίας (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης,
τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών
κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για
την επισκευή και τη συντήρηση του σχολείου και του

κάθε είδους εξοπλισμού του, η εισήγηση προς τη Δ/νση
Α/θμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό του σχολείου
από τον ΟΣΚ, με έπιπλα − εξοπλιστικά είδη και από το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βι−
βλία για τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες, η διαχείριση των
εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχο−
λικών κυλικείων καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου
που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής
λειτουργίας του σχολείου.
2) Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 5μελές Διοικη−
τικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους εξής:
Α) Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο ή άλλο μέλος
ή μη που ορίζεται από αυτόν με τον αναπληρωτή του.
Β) Τον εκάστοτε Διευθυντή του Νηπιαγωγείου με τον
αναπληρωτή του.
Γ) Εκπρόσωπο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων
με τον αναπληρωτή του και σε περίπτωση που δεν
υπάρχει το γονέα ενός μαθητή με τον αναπληρωτή
του.
Δ) Δύο (2) Δημότες με τους αναπληρωτές τους ορι−
ζόμενους από το Δημοτικό Συμβούλιο..
3) Η θητεία των μελών του Δ.Σ. θα ακολουθεί τη δη−
μοτική περίοδο και λήγει πάντα με την εγκατάσταση
του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Το Δ.Σ. θα εκλέγει αντιπρόεδρο και γραμματέα.
5) Πόροι του Νομικού Προσώπου θα είναι:
α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου ύψους 600,00 €.
β) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.
γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη−
ροδοσίες.
δ) Εισπράξεις από αντίτιμο παρεχομένων πραγμάτων
ή υπηρεσιών.
ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του.
γ) Πρόσοδοι από περιουσία που τυχόν στο μέλλον
αφιερωθεί.
7) Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστή−
ρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. .και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον
Αντιπρόεδρο.
8) Έδρα του Νομικού Προσώπου ορίζεται το Δ.Δ. Κοκ−
κινόραχης.
Γ) «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΦΙΣΙΟΥ»
1) Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής θα είναι η διαχείρι−
ση πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των
δαπανών λειτουργίας (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης,
τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών
κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την
επισκευή και τη συντήρηση του σχολείου και του κάθε
είδους εξοπλισμού του, η εισήγηση προς τη Διεύθυνση
Α/θμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό του σχολείου
από τον ΟΣΚ, με έπιπλα − εξοπλιστικά είδη και από το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βι−
βλία για τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες, η διαχείριση των
εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχο−
λικών κυλικείων καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου
που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής
λειτουργίας του σχολείου.
2) Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 5μελές Διοικη−
τικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους εξής:
Α) Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο ή άλλο μέ−
λος ή μη που ορίζεται από αυτόν με τον αναπληρωτή
του.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Β) Τον εκάστοτε Διευθυντή του Νηπιαγωγείουμε τον
αναπληρωτή του.
Γ) Εκπρόσωπο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων
με τον αναπληρωτή του και σε περίπτωση που δεν
υπάρχει το γονέα ενός μαθητή με τον αναπληρωτή
του.
Δ) Δύο (2) Δημότες με τους αναπληρωτές τους ορι−
ζόμενους από το Δημοτικό Συμβούλιο.
3) Η θητεία των μελών του Δ.Σ. θα ακολουθεί τη δη−
μοτική περίοδο και λήγει πάντα με την εγκατάσταση
του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Το Δ.Σ. θα εκλέγει Αντιπρόεδρο και γραμματέα.
5) Πόροι του Νομικού Προσώπου θα είναι:
α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου ύψους 600,00 €.
β) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.
γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη−
ροδοσίες.
δ) Εισπράξεις από αντίτιμο παρεχομένων πραγμάτων
ή υπηρεσιών.
ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του.
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γ) Πρόσοδοι από περιουσία που τυχόν στο μέλλον
αφιερωθεί.
7) Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστή−
ρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του
Δ.Σ .και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον
Αντιπρόεδρο.
8) Έδρα του Νομικού Προσώπου ορίζεται το Δ.Δ. Αφι−
σιού.
9) Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη Δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, θα προκληθεί
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου ,πο−
σού 3.700,00 € ετησίως. Η δαπάνη που απαιτείται για
το έτος 2006 θα προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σπάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2006
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ

3162

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327

(2310) 423 956
(210) 413 5228
(2610) 638 109
(2610) 638 110
(26510) 87215
(25310) 22 858

ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13

(2410) 597449
(26610) 89 122
(26610) 89 105
(2810) 300 781
(22510) 46 654
(22510) 47 533

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:
Ôåý÷ïò
A~
Á
Á´
Â’
B~
Â´
Ã´
Ä´
Ä~

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï

ÅURO
150
40
15
300
80
30
50
220
60

Ôåý÷ïò
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
Í.Ð.Ä.Ä.
ÐáñÜñôçìá
ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Á.Å. & Å.Ð.Å

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
Åâäïìáäéáßï
Ìçíéáßï

ÅURO
50
50
50
100
5
200
5
100

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.
• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010 internet : http://www.et.gr.

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ
Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.)
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.)
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí)
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.)
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.)
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.)
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.)
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å.
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.)
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´)

Áðü ôï Internet

225 6
320 6
65 6
320 6
160 6
65 6
33 6
65 6
10 6
2.250 6
225 6
_

190 6
225 6
ÄÙÑÅÁÍ
160 6
95 6
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
33 6
ÄÙÑÅÁÍ
645 6
95 6
450 6

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &
ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.
* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.
* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ
ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.
Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: 210 527 9000
Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924
ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá
ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~
ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * ÔÇË. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster@et.gr

