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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1.2/31217 (1)
Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/34100/12.2.2008 απόφα−

σης «Μεταβίβαση στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας της αρμοδιότητας καθορισμού του 
ωραρίου εργασίας του προσωπικού της Διεύθυνσης Τε−
χνικής και Στέγασης του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ» (Φ.Ε.Κ. 293/Β΄)».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1157/81 «Περί κυρώ−

σεως της από 29−12−1980 πράξεως Νομοθετικού περιεχο−

μένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί καθιερώσε−
ως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν 
γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και 
τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης» (Φ.Ε.Κ. 126/Α΄).

β) των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 23 του 
Ν. 1735/1987 (Φ.Ε.Κ. 95/Α΄) «Προσλήψεις στο δημόσιο 
τομέα, Κοινωνικός Έλεγχος κ.λπ.».

γ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα).

δ) του Π.Δ. 320/1988 (Φ.Ε.Κ. 149/Α΄) «Οργανισμός Υπηρε−
σιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

ε) του Π.Δ. 400/1995 (Φ.Ε.Κ. 226/Α΄) «Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».

στ) του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/Α΄) «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

2. Την με αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/34100/12.2.2008 (Φ.Ε.Κ. 293/
Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση 
στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί−
ας της αρμοδιότητας καθορισμού του ωραρίου εργασί−
ας του προσωπικού της Δ/νσης Τεχνικής και Στέγασης 
του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ».

3. Το με αριθ. πρωτ. Φ. 10021/21777/4199/18−12−2009 έγ−
γραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσε−
ων, με το οποίο ζητείται η μεταβίβαση στον Υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της αρμοδιότητας 
καθορισμού του ωραρίου εργασίας του προσωπικού 
της Διεύθυνσης Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ 
τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες 
από 7.30 μέχρι 15.00, διακοσίων σαράντα πέντε (245) 
υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, με σκοπό 
την εκτέλεση έργων του Ολοκληρωμένου Πληροφορι−
ακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.), των απαραίτητων εργασιών 
εξωραϊσμού και επισκευών των κτιρίων και τη σύνταξη 
μελετών εφαρμογής. Τα ανωτέρω έργα απαιτούν την 
απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού κατά παρέκκλι−
ση των ισχυουσών διατάξεων.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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τικού προϋπολογισμού, καθόσον, τυχόν δαπάνη που θα 
προκληθεί, θα καθορισθεί με την απόφαση του Υπουρ−
γού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την οποία 
θα καθορισθούν οι ώρες εργασίας, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/34100/12.2.2008 
(Φ.Ε.Κ. 293/Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Με−
ταβίβαση στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας της αρμοδιότητας καθορισμού του ωραρί−
ου εργασίας του προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικής 
και Στέγασης του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ», όπως αυτή ισχύει, και 
ορίζουμε:

α) Ως ημερομηνία λήξης της ισχύος της την 31/12/2010.
β) Τους κλάδους, τις ειδικότητες και τον αριθμό των 

υπαλλήλων που θα απασχοληθούν, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικοί Μηχανικοί, 
Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι − 
Ηλεκτρολόγοι)

41

ΤΕ Μηχανικών 71

ΤΕ Εργοδηγών 8

ΔΕ Τεχνικός (Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, 
οικοδόμοι, ελαιοχρωματιστές, ξυλουργοί, 
σιδεράδες − αλουμινάδες, ψυκτικοί, 
πρακτικοί μηχανικοί, μηχανικοί αυτοκινήτων,
ηλεκτρονικοί κ.λπ.)

124

ΥΕ Εργατών 1

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 245

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η με αριθ. ΔΙΑΔΠ/
Γ2γ/34100/12.2.2008 (Φ.Ε.Κ. 293/Β΄) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2010 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Ö
Αριθμ. Φ151/2994/Β6 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ.153/8104/

Β6/26.1.2004 Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση απο−
φοίτων Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. στα τμήματα και στις Σχολές 
των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης 
Εκπ/σης» (Φ.Ε.Κ. 167−Β/30.1.2004) όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 εδάφ. β και γ του 

άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (Φ.Ε.Κ. 90Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων 
εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες δια−
τάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις 
διατάξεις της παραγράφου 22 και 23 του άρθρου 6 του 
Ν. 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. 152 Α΄) και το εδάφιο γ της παραγρά−
φου 14 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (Φ.Ε.Κ. 141 Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τρι−
τοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγ−
γελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις». (Φ.Ε.Κ. 29−Α).

3. Την αριθμ. Φ.153/8104/Β6/26.1.2004 Υπουργική Απόφαση 
«Πρόσβαση ....... Εκπ/σης» (Φ.Ε.Κ. 167−Β) όπως τροποποιήθη−

κε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. Φ.153/23451/Β6/7.3.2005 
(Φ.Ε.Κ. 315−Β), Φ.153/28928/Β6/21.3.2006 (Φ.Ε.Κ. 397−Β), 
Φ.153/20039/Β6/20.2.2007 (Φ.Ε.Κ. 282−Β) και Φ.153/24156/Β6 
Φ.Ε.Κ. 328−Β/28.2.2008 Υπουργικές Αποφάσεις.

4. 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 (Φ.Ε.Κ. 
98 Α), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από 
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την Υπ. Απ. Φ153/ 
8104/Β6 «Πρόσβαση αποφοίτων Β΄ κύκλου TEE στα τμή−
ματα και στις Σχολές των Ιδρυμάτων του τεχνολογικού 
τομέα Ανώτατης Εκπ/σης» (Φ.Ε.Κ. 167−Β/30.1.2004) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει ως ακολούθως:

Στο τέλος του άρθρου 2 προστίθεται παράγραφος 
14 ως εξής: 

«14. Για την εισαγωγή στο ακαδημαϊκό έτος 2010−2011 
οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου TEE, TEΛ ή Ναυτικών 
Λυκείων μπορούν να επιλέξουν όποια ειδικότητα επιθυ−
μούν, εξετάζονται στο μάθημα της ειδικότητας αυτής, 
ανεξάρτητα από τον τομέα και την ειδικότητα απο−
φοίτησής τους και δηλώνουν στο μηχανογραφικό τους 
δελτίο τα τμήματα που αντιστοιχούν στον τομέα την 
ειδικότητα του οποίου έχουν επιλέξει».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 13 Ιανουαρίου 2009

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. Φ151/2996/Β6 (3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.151/22071/Β6 

(Φ.Ε.Κ. 373−Β/3.3.2009) «Πρόσβαση κατόχων απολυτη−
ρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)−Ομάδα Α………και 
σχολές Αστυφυλάκων» Υπουργικής Απόφασης. 

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3748/2009 

«Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων 
απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατά−
ξεις» (Φ.Ε.Κ. 29−Α).

2. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.151/22071/Β6 (Φ.Ε.Κ. 373−
Β/3.3.2009) «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγ−
γελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) − ΟμάδαΑ………και σχολές 
Αστυφυλάκων». 

3. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.151/12019/Β6 (Φ.Ε.Κ. 2216−Β) 
Υπουργικής Απόφασης. 

4. 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 (Φ.Ε.Κ. 
98 Α), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από 
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ.Φ.151/ 

22071/Β6 (Φ.Ε.Κ. 373−Β/3.3.2009) «Πρόσβαση κατόχων 
απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) − Ομά−
δα Α………και σχολές Αστυφυλάκων» Υπουργική Απόφαση 
ως ακολούθως:

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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1) Στο τέλος του άρθρου 2 της ανωτέρω Υπουργικής 
Απόφασης προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

«13.Τα παραπάνω που αφορούν στα μαθήματα ειδικό−
τητας ισχύουν για τους μαθητές της τελευταίας τάξης 
ΕΠΑΛ που έχουν επιλέξει να είναι υποψήφιοι με την 
Ομάδα Α ή Β και συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξε−
τάσεις την ίδια χρονιά που αποφοιτούν. Οι απόφοιτοι 
ΕΠΑΛ προηγούμενων ετών ανεξάρτητα από την ειδι−
κότητα που είχαν επιλέξει κατά το έτος αποφοίτησής 
τους μπορούν να συμμετέχουν σε νέες εξετάσεις, να 
εξετάζονται στα δύο μαθήματα οποιασδήποτε ειδικό−
τητας επιθυμούν και να δηλώνουν στο μηχανογραφικό 
τους δελτίο τα τμήματα που αντιστοιχούν στον τομέα 
την ειδικότητα του οποίου θα έχουν επιλέξει.».

2) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 12
Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκ−

παιδευτικές ανάγκες 
1. Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες που αναφέρονται στο Ν. 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199 
τ.Α) εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, 
ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Ειδικότερα: 

 α) Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους οι 
μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση 
επειδή: 

ι) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον Ν. 958/79 (Φ.Ε.Κ. 191 Α΄) 
ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλά−
χιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας 
στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,

ιι) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη 
ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,

ιιι) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων, 
ιν) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη 

των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους 
για γραφή, 

ν) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως 
δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυ−
σορθογραφία. Όταν ο μαθητής της περίπτωσης αυτής 
επιθυμεί να απαντήσει και γραπτά σε κάποια ερωτήμα−
τα, αυτά αξιολογούνται κατά τη βαθμολόγηση.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συ−
νοδευόμενη από τη γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον 
κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικεί−
ας υγειονομικής επιτροπής για τις περιπτώσεις ι έως ιν, 
από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μα−
θήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξε−
τάσεις. Για την περίπτωση ν απαιτείται γνωμάτευση από 
τα οικεία Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και 
Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ)
που λειτουργούν στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτο−
διοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της 
παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 
199 Α) ή από τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ιατροπαι−
δαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), στην οποία θα αναγράφεται 
η ειδική μαθησιακή δυσκολία του μαθητή καθώς και ο 
χρόνος επαναξιολόγησής του. 

β) Οι υποψήφιοι με φάσμα αυτισμού εξετάζονται ι) 
γραπτά ή ιι) προφορικά. Για τις περιπτώσεις αυτές απαι−
τείται γνωμάτευση από τα οικεία Κέντρα Διαφοροδι−
άγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαι−
δευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) που λειτουργούν στις έδρες 
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών 
Διαμερισμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του 

Ν. 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199 Α) ή τα πιστοποιημένα από το 
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) στην οποία θα 
αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του μαθητή, 
ο προφορικός ή ο γραπτός τρόπος εξέτασης καθώς 
και ο χρόνος επαναξιολόγησής του. Η σχετική αίτηση 
υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη 
γνωμάτευση των αναφερομένων Κέντρων.

γ) Εξετάζονται γραπτά οι υποψήφιοι που έχουν ιδιαί−
τερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε 
ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλή−
ματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς 
και προβλήματα επιληψίας, τα οποία πιστοποιούνται 
από την οικεία υγειονομική Επιτροπή ύστερα από αίτη−
ση του ενδιαφερομένου. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται 
στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση 
σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποί−
ησης αναπηρίας.

δ) Ειδικά για τους υποψήφιους που είναι τυφλοί, σύμ−
φωνα με τον Ν. 958/79 (Φ.Ε.Κ. 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό 
αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι 
αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους 
τουλάχιστον 67% ή παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα 
ακοής (κωφός, βαρήκοος), γνωματεύσεις χορηγούνται 
και από τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες του Κέντρου 
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και 
του Εθνικού Κέντρου Κωφών εφόσον πιστοποιηθούν 
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής ως 
Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες.

ε) Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνω−
ματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή, 
δίδεται το δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτε−
ροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης 
(ΕΔΕΑ), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Περιφε−
ρειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η απόφαση της δευ−
τεροβάθμιας ΕΔΕΑ είναι οριστική. Στην περίπτωση που 
υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων 
των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή, και δεν έχει 
γίνει προσφυγή στην πενταμελή Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, 
υπερισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ. Σε περίπτωση 
προσφυγής στην ΕΔΕΑ η σχετική αίτηση και η γνωμά−
τευση υποβάλλεται στο Διευθυντή του οικείου Λυκείου 
το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους.

στ) Τυχόν γνωματεύσεις ή διαγνωστικές εκθέσεις, των 
ΚΔΑΥ ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων, που έχουν 
εκδοθεί πριν από την ισχύ της παρούσας, εξακολουθούν 
να ισχύουν, εφόσον μέχρι την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής της σχετικής αίτησης, δεν έχει 
παρέλθει τριετία από την έκδοσή τους. 

ζ) Δεν γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις οι οποίες 
αναφέρουν αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες δια−
φορετικές από εκείνες που αναγράφονται στην παρά−
γραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι γνωματεύσεις των 
υγειονομικών επιτροπών, των Κέντρων Διαφοροδιάγνω−
σης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών 
Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων 
(ΙΠΔ) εκδίδονται κατά προτεραιότητα μετά από σχετική 
αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπάγονται στο εδάφιο α και 
στην περίπτωση ιι του εδαφίου β της παραγράφου 1 
του άρθρου αυτού, εξετάζονται:
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α) Στα Βαθμολογικά κέντρα που έχουν οριστεί με 
Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι που εξετάζο−
νται σε ένα Β.Κ είναι περισσότεροι από 80 με απόφα−
ση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
μπορούν να ορίζονται Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Ε.Κ) 
στην έδρα Περιφερειακής Εκπ/σης συνεκτιμώντας τις 
ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες κάθε περιοχής. Με 
την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος της Επιτροπής 
Ε.Ε.Κ από τους έχοντες τα προβλεπόμενα για τους Προ−
έδρους των Βαθμολογικών Κέντρων προσόντα. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται ενώπιον Επιτροπής εξέτα−
σης που ορίζεται από τον Πρόεδρο του οικείου Β.Κ. ή 
του Ε.Ε.Κ.

Κάθε Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμο−
λόγηση σε κάθε μάθημα των υποψηφίων, που ανήκουν 
στο εδάφιο α και στην περίπτωση ιι του εδαφίου β της 
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. 

Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου σημειώνεται ο 
τρόπος εξέτασης του υποψηφίου και υπογράφεται από 
τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της επιτροπής. Κατά 
την εξέταση παρευρίσκεται και ο τρίτος βαθμολογη−
τής, για να αξιολογήσει τον υποψήφιο σε περίπτωση 
διαφοράς βαθμολογίας. 

Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή όποιος έχει 
σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και 
του τρίτου βαθμού με υποψήφιο που εξετάζεται σ’ αυτήν 
ή καθηγητής που δίδασκε το ίδιο σχολικό έτος στο 
Λύκειο στο οποίο φοιτούσε εξεταζόμενος μαθητής.

β) Στο Εξεταστικό Κέντρο όπου εξετάζονται οι υπο−
ψήφιοι του ΕΠΑΛ στο οποίο φοιτούν, όσοι υπάγονται 
στην περίπτωση ι του εδαφίου β΄ και στο εδάφιο γ της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η εξέταση των 
υποψηφίων αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και 
ο χρόνος εξέτασης μπορεί να παραταθεί με απόφαση 
της Επιτροπής του εξεταστικού κέντρου. Τα γραπτά 
τους συγκεντρώνονται μαζί με τα γραπτά των λοιπών 
υποψηφίων και διαβιβάζονται για βαθμολόγηση στο 
οικείο Β.Κ.

3. Οι αιτήσεις και οι γνωματεύσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο αυτό υποβάλλονται από τους μαθητές στο 
ΕΠΑΛ φοίτησής τους μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου εκάστου 
έτους. Οι αιτήσεις και οι γνωματεύσεις των αποφοίτων 
ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) υποβάλλονται στη Δ/νση ΔΕ ή στο 
Γραφείο Ε.Ε, στις ημερομηνίες που ορίζονται με από−
φαση του Υπουργού Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων για την κατάθεση των μηχανογραφικών 
δελτίων αποφοίτων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α).Σε έκτακτες και 
απρόβλεπτες περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται 
και αργότερα. 

4. Γνωματεύσεις των οποίων η ισχύς έχει λήξει κατά 
τη διάρκεια του σχολικού έτους γίνονται δεκτές για τις 
πανελλαδικές εξετάσεις του έτους αυτού». 

3) Το άρθρο 20 αντικαθίσταται ως εξής: «Από το ακα−
δημαϊκό έτος 2011−2012 οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου 
ΤΕΕ, ΤΕΛ ή Ναυτικών Λυκείων μπορούν να συμμετέ−
χουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) 
για την εισαγωγή τους στις σχολές και στα τμήματα 
των ομάδων του άρθρου 1 της απόφασης αυτής και να 
εξετάζονται στα ίδια μαθήματα γενικής παιδείας και 
ειδικότητας και σε κοινά θέματα μαζί με τους αποφοί−
τους ΕΠΑΛ (Ομάδα Α). Οι υποψήφιοι μπορούν να επι−

λέγουν οποιαδήποτε ειδικότητα των ΕΠΑΛ επιθυμούν, 
θα εξετάζονται στα μαθήματα αυτής, ανεξάρτητα από 
τον τομέα και την ειδικότητα αποφοίτησής τους και να 
δηλώνουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο τα τμήματα 
που αντιστοιχούν στον τομέα την ειδικότητα του οποίου 
έχουν επιλέξει».

4) Το άρθρο 21 καταργείται από τη δημοσίευση της 
απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 13 Ιανουαρίου 2010 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. Φ.151/2995/Β6 (4)
Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του 

Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχο−
λής Καλών Τεχνών.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 

του Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188 − Α) όπως αντικαταστάθηκε 
με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 
(Φ.Ε.Κ. 90−Α).

2. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Φ.252/66489/
Β6/27.6.2002 «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος 
σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτά−
της Σχολής Καλών Τεχνών...» (Φ.Ε.Κ. 822−Β).

3. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστι−
κού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

4. Την απόφαση της Συγκλήτου της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών (συνεδρία 10.6.2008), σχετικά με τη διε−
νέργεια των εισιτηρίων εξετάσεων για το Τμήμα Εικα−
στικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98−Α), κατ’ εφαρμογή της οποίας βεβαιώνεται ότι 
από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις για 
την εισαγωγή σπουδαστών στο τμήμα Εικαστικών Τε−
χνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών έχουν:

α) οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξατα−
ξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου 
τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού 
ή εξωτερικού.

β) Σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζόμενου 
αριθμού εισακτέων οι κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου 
Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη 
τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου 
ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του 
εσωτερικού ή εξωτερικού, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλ−
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λιτεχνική προδιάθεση, διαπιστωμένη με απόφαση της 
Επιτροπής Εισιτηρίων εξετάσεων της Σχολής.

Άρθρο 2
Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων.

1. Οι εισιτήριες εξετάσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών διενεργούνται το μήνα Σεπτέμβριο.

2. Τις εισιτήριες εξετάσεις προκηρύσσει η Σύγκλητος 
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Η προκήρυξη αναρτάται υποχρεωτικά στον πίνακα 
ανακοινώσεων και στην ιστοστελίδα της Ανωτάτης Σχο−
λής Καλών Τεχνών, αποστέλλεται για ανακοίνωση στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοσιεύεται σε δύο (2) 
τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας.

Άρθρο 3. 
Δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους.

1. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται 
από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτη−
μένο εκπρόσωπο του κάθε χρόνο στη γραμματεία του 
τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών, από 25 μέχρι και 31 Αυγούστου εκάστου 
έτους, και είναι: 

α) Αίτηση συμμετοχής 
β) Τίτλος σπουδών και
γ) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου.
2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, προκειμένου να 

κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία εκείνων 
που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, υποβάλ−
λονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τε−
χνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών από 1 μέχρι 
και 10 Ιουνίου κάθε χρόνο, και συνοδεύονται από φάκελο 
με σχετικές εργασίες. 

3. Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι έντυπη 
και χορηγείται στους υποψηφίους από τη Γραμματεία 
του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών, κατά τη χρονική περίοδο υποβολής των 
δικαιολογητικών των υποψηφίων. 

4. Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής 
ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου σύμφω−
να με την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο, 
που επιδεικνύει στο Γραμματέα του τμήματος Εικαστι−
κών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος στερείται για οποιονδήπο−
τε λόγο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
επιδεικνύεται πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότη−
τας που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία του.

5. Σε κάθε υποψήφιο παραδίδεται πριν από τις εξετά−
σεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου», το οποίο φέρει 
επικυρωμένη τη φωτογραφία του, αναγράφει τα ατομικά 
του στοιχεία και έχει υπογραφεί από τον Γραμματέα 
του τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών.

Άρθρο 4. 
Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων. 

1. Οι εισιτήριες εξετάσεις διενεργούνται από Επιτροπή 
Εισιτηρίων Εξετάσεων στην οποία συμμετέχουν τα μέλη 
του Δ.Ε.Π. της βαθμίδας Καθηγητή και Αναπληρωτή Κα−
θηγητή των Τομέων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών 
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Στην Επιτροπή 
Εισιτηρίων Εξετάσεων συμμετέχουν επίσης ένα (1) μέλος 
του Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών 

και ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα των Λεκτόρων, 
οι οποίοι ορίζονται από τη Σύγκλητο.

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρύτανης και Αντι−
πρόεδρος ο Αντιπρύτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών, εφόσον αυτοί είναι Καθηγητές εικαστικών Ερ−
γαστηρίων και σε αντίθετη περίπτωση οι αρχαιότεροι 
από τα μέλη της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων από 
τη βαθμίδα των Καθηγητών.

2. Δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εισιτη−
ρίων Εξετάσεων όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο, 
που συνδέεται μαζί του με σχέση συγγένειας εξ αί−
ματος ή «εξ αγχιστείας» μέχρι και τρίτου βαθμού και 
εξετάζεται στις εισιτήριες εξετάσεις. Για τη μη ύπαρξη 
κωλύματος υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στον πρό−
εδρο της Επιτροπής. 

3. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο ανα−
πληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο αρχαιότερος από 
τους Καθηγητές μέλος της Επιτροπής.

4. Το λεπτομερές πρόγραμμα, η διάρκεια των εξε−
τάσεων και οι προαιρετικές ή υποχρεωτικές δοκιμα−
σίες των υποψηφίων, καθορίζονται με απόφαση της 
Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων και γνωστοποιούνται 
το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη 
των εξετάσεων με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης 
στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και προαιρετικά με 
δημοσίευση της περίληψης της σε ημερήσιες εφημερί−
δες της Αθήνας.

5. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Εισιτηρίων 
Εξετάσεων εκτελεί ο Γραμματέας της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμα−
τος αυτού, άλλος υπάλληλος που ορίζεται με απόφαση 
του Πρύτανη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. 

6. Η Επιτροπή έχει απαρτία, εφόσον τα παρόντα μέλη 
είναι περισσότερα από τα απόντα. 

7. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων έχει τη γενική 
ευθύνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, συγκροτεί 
την Επιτροπή Εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 6 
της παρούσης Υπουργικής Απόφασης, ορίζει τα λοιπά 
αρμόδια για τις εξετάσεις όργανα, δίνει τις απαραίτητες 
οδηγίες, βαθμολογεί, καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνακα 
με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων. 

8. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων αποφασίζει για 
κάθε λεπτομέρεια, που προκύπτει από την εφαρμογή 
της παρούσας Υπουργικής Απόφασης.

Άρθρο 5.
Εισιτήριες δοκιμασίες.

1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α΄ έτος σπουδών 
του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα 
πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Τα πρότυπα 
είναι τουλάχιστον δύο (2).

2. Η Επιτροπή Εισιτηρίων εξετάσεων ορίζει και τοπο−
θετεί τα πρότυπα στις αίθουσες των διαγωνιζομένων. 
Για κάθε δοκιμασία ο διαγωνιζόμενος επιλέγει ελεύθε−
ρα ένα ή περισσότερα πρότυπα εκτός από την ή τις 
δοκιμασίες εκείνες, τις οποίες έχει τυχόν ορίσει σαν 
υποχρεωτικές με απόφαση της η Επιτροπή Εισιτηρίων 
Εξετάσεων, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.

3. Τα έργα τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι είναι: 
(α) Σχέδια σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο ή 

μελάνι 
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(β) Χρώμα σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυ−
λικά ή παστέλ.

4. Τα φύλλα χαρτιού και τα χαρτόνια χορηγούνται από 
την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ενώ τα άλλα απαι−
τούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους. 

5. Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υπο−
ψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον Επιτηρητή:

(α) ένα μέχρι δύο (1−2) σχέδια από το αναλογικό σχέδιο 
εκ του φυσικού (μαύρο− άσπρο από το γύψινο εκμαγείο) 
που εκπόνησε ο υποψήφιος την 1η και 2η ημέρα των 
εξετάσεων, 

(β) ένα μέχρι δύο (1−2) έργα με χρώμα από την άσκηση 
χρώματος εκ του φυσικού−σύνθεση, που εκπόνησε ο 
υποψήφιος την 3η ημέρα των εξετάσεων,

(γ) μια άσκηση με θέμα το οποίο κληρώνεται μεταξύ 
τριών (3) θεμάτων που έχουν υποβληθεί από την Επι−
τροπή την ίδια μέρα και ώρα των εξετάσεων και το 
οποίο ανακοινώνει η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων. Η 
άσκηση αυτή αντιμετωπίζεται ελεύθερα από τους υπο−
ψήφιους (σχέδιο ή χρώμα), οι οποίοι παραδίνουν ένα (1) 
έργο που εκπονείται την 4η ημέρα των εξετάσεων, και

(δ) μια άσκηση με ελεύθερο θέμα, το οποίο επιλέγει ο 
κάθε υποψήφιος και αντιμετωπίζεται ελεύθερα (σχέδιο 
ή χρώμα), και παραδίνει ένα (1) έργο.

6. Ο Επιτηρητής τοποθετεί τα παραδοθέντα από τον 
υποψήφιο έργα, μέσα σε φάκελο που χορηγείται από 
την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Άρθρο 6 
Επιτροπή Εποπτείας

1. Η Επιτροπή Εποπτείας διαγωνιζομένων αποτελείται 
από τους Επόπτες, τους Βοηθούς Εποπτών και τους 
Επιτηρητές.

2. Ως Επόπτες και Βοηθοί Εποπτών ορίζονται μέλη του 
Διοικητικού Προσωπικού της Ανωτάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σε αριθμό ανάλογο 
με τον αριθμό των διαγωνιζομένων και των αιθουσών.

3. Ως Επιτηρητές ορίζονται μέλη: (α) του Διοικητικού 
Προσωπικού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, (β) 
του Ε.Τ.Ε.Π. της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, εκτός 
εκείνων οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Καλών Τεχνών, 
και (γ) του Διοικητικού και Διδακτικού Προσωπικού άλ−
λων υπηρεσιών, εκτός εκείνων οι οποίοι είναι πτυχιούχοι 
Α.Ε.Ι. Καλών Τεχνών.

4. Ο αριθμός των επιτηρητών είναι ανάλογος με τον 
αριθμό των διαγωνιζομένων και των αιθουσών διεξα−
γωγής των εισιτηρίων εξετάσεων.

5. Η Επιτροπή Εποπτείας είναι υπεύθυνη για την ομαλή 
διεξαγωγή των εξετάσεων, τον έλεγχο των προσερχό−
μενων σ’ αυτές και την επιτήρηση των εξεταζομένων.

Άρθρο 7. 
Έλεγχος προσέλευσης των υποψηφίων 

και τοποθέτησή τους. 
1. Οι αίθουσες στις οποίες πρόκειται να διενεργηθούν 

οι εξετάσεις, καθώς και η κατανομή των υποψηφίων 
σε ομάδες γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους 
τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, με ανάρτηση 
σχετικής ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

2. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών 
κατά την έναρξη των εξετάσεων την πρώτη ημέρα και 
κατά την παράδοση των εργασιών την τελευταία. 

3. Οι χρησιμοποιούμενες θέσεις στις αίθουσες των 

εξετάσεων για την τοποθέτηση των διαγωνιζομένων 
είναι αριθμημένες και σε κάθε υποψήφιο αντιστοιχεί 
μια θέση. 

4. Κατά την ημέρα έναρξης των εξετάσεων κάθε 
υποψήφιος παίρνει κλήρο, ο οποίος προσδιορίζει την 
αίθουσα και τη θέση, στην οποία θα εξεταστεί. Αλλαγή 
θέσεων μεταξύ των υποψηφίων επιτρέπεται μέσα στην 
ίδια αίθουσα μετά από κοινή συμφωνία των διαγωνιζό−
μενων και έγκριση του Επόπτη ή των Βοηθών του.

5. Κατά την είσοδο των εξεταζομένων στις προκαθο−
ρισμένες αίθουσες ελέγχεται από τους επιτηρητές η 
ταυτότητα των εξεταζομένων, σύμφωνα με το «Δελτίο 
ταυτότητας υποψηφίου» και καταγράφεται η παρουσία 
κάθε υποψηφίου σε σχετική ονομαστική κατάσταση.

6. Το «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου» τοποθετείται 
από τον εξεταζόμενο σε εμφανές μέρος της ορισμένης 
γι’ αυτόν θέσης καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

Άρθρο 8 
Διεξαγωγή Εξετάσεων

1. Οι απαιτούμενες πινακίδες χορηγούνται στους εξε−
ταζόμενους με φροντίδα των Επιτηρητών.

2. Διαλείμματα κατά τις δοκιμασίες ορίζονται με από−
φαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων και γνω−
στοποιούνται στους υποψηφίους πριν από την έναρξη 
των εξετάσεων.

3. Ο υποψήφιος την τελευταία ημέρα των εξετάσεων 
επιλέγει και παραδίδει τα έργα του, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης.

Ο υποψήφιος παραδίδει στον Επιτηρητή τα έργα του, 
καθώς και συμπληρωμένο καρτελάκι με τα ατομικά στοι−
χεία του και τον αριθμό των παραδοθέντων έργων. 
Στη συνέχεια ο Επιτηρητής, παρουσία του υποψηφίου, 
ελέγχει τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου σύμφωνα 
με το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και το δελτίο 
ταυτότητας υποψηφίου, καθώς και τον αριθμό των πα−
ραδοθέντων έργων, εσωκλείει το καρτελάκι σε μικρό 
αδιαφανή φάκελο, το σφραγίζει, το επικολλά στο με−
γαλύτερο φάκελο που έχουν τοποθετηθεί τα έργα του 
υποψηφίου, και μονογράφει τους φακέλους. 

4. Αφού ολοκληρωθεί η παράδοση των έργων στον 
Επιτηρητή από τους υποψηφίους, ο Επιτηρητής συντάσ−
σει πρακτικό, στο οποίο αναφέρει γενικά τον τρόπο με 
τον οποίο έγιναν οι εξετάσεις, τις ανωμαλίες που τυχόν 
σημειώθηκαν και τις τυχόν κυρώσεις που επεβλήθησαν, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας Υπουργικής 
Απόφασης.

Άρθρο 9. 
Πειθαρχία διαγωνιζομένων.

1. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση αξιοπρεπούς και κό−
σμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των υποδείξε−
ων και των συστάσεων των Επιτηρητών και των μελών 
της Επιτροπής Εποπτείας.

2. Όποιος συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με 
άλλο άτομο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή συμπε−
ριφέρεται απρεπώς στους Επιτηρητές και λοιπούς υπευ−
θύνους των εξετάσεων ή αρνείται να συμμορφωθεί με 
τις συστάσεις τους και με τη διαγωγή του διαταράσσει 
την καλή λειτουργία και τάξη των εξετάσεων, αποβάλλε−
ται από την αίθουσα και αποκλείεται από τις εξετάσεις 
με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων. 

3. Πάνω στο έργο του υποψηφίου που αποκλείεται, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, από τις εξετάσεις, σημειώ−
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νεται από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων η αιτία 
του αποκλεισμού και ο βαθμός μηδέν (0).

Άρθρο 10. 
Βαθμολόγηση των έργων

1. Κάθε μέλος της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων 
βαθμολογεί με ένα ακέραιο αριθμό το σύνολο των έρ−
γων του υποψηφίου από 1 έως 10, με άριστα το βαθμό 
δέκα (10) και βάση το βαθμό πέντε (5).

2. Μετά το τέλος της βαθμολόγησης και της εξαγωγής 
του γενικού βαθμού όλων των υποψηφίων, η Επιτροπή 
Εισιτηρίων Εξετάσεων καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνα−
κα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.

3. Γενικός βαθμός του υποψηφίου είναι το άθροισμα 
των βαθμών που συγκέντρωσε από τα μέλη της Επιτρο−
πής Εισιτηρίων Εξετάσεων διαιρούμενο δια του αριθμού 
των μελών αυτής.

4. Ο υποψήφιος για να κριθεί για εισαγωγή πρέπει να 
έχει συγκεντρώσει γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).

5. Η εισαγωγή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολο−
γίας και μέχρι την κάλυψη του καθορισμένου αριθμού 
εισακτέων.

6. Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθμό 
ίσο με εκείνο του τελευταίου εισαγόμενου, εισάγονται 
ως υπεράριθμοι.

7. Επανεξέταση, αναβαθμολόγηση ή χορήγηση φωτο−
αντιγράφων ή φωτογραφιών των έργων του υποψηφίου, 
δεν επιτρέπεται και η αξιολόγηση τους αφήνεται στην 
αντικειμενική και δίκαιη κρίση των μελών της Επιτροπής 
Εισιτηρίων Εξετάσεων.

Άρθρο 11. 
Έκδοση αποτελεσμάτων, πρόσκληση 

και διαδικασία εγγραφής
1. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων των εισιτηρίων εξε−

τάσεων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην 
ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

2. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων μπορεί να απο−
φασίζει την έκθεση των έργων των επιτυχόντων για 
τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες.

3. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών υποβάλλει στο 
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποτε−
λεσμάτων, ονομαστικό πίνακα εκείνων που εισάγονται 
στο πρώτο έτος του τμήματος Εικαστικών Τεχνών της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και τον δημοσιεύει σε 
δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Αθή−
νας, καλώντας τους επιτυχόντες να προσέλθουν στη 
Γραμματεία του τμήματος της Ανωτάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών για εγγραφή, σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από την επομένη της δημοσίευσης.

4. Για την εγγραφή στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, απαιτείται ο τίτλος 
απόλυσης του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ο υπο−
ψήφιος. Εφόσον κατατεθεί ο πρωτότυπος τίτλος μπορεί 
να αποσυρθεί με την κατάθεση αντίστοιχου αποδεικτικού 
ή επικυρωμένης φωτοτυπίας. Κατά την εγγραφή ο υπο−
ψήφιος υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
του ν. 1599/1986 για τη μη εγγραφή του σε άλλο Τμήμα ή 
Σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

5. Εκείνοι που δεν μπόρεσαν να ασκήσουν το από 
το αποτέλεσμα των εισιτηρίων εξετάσεων δικαίωμα 
εγγραφής τους μέσα στην προθεσμία που έχει ορισθεί 
για το έτος αυτό, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση 

εγγραφής τους μόνο κατά το αμέσως επόμενο έτος 
και μέσα στην προθεσμία εγγραφής που ορίζεται για 
το έτος αυτό.

6. Τα έργα των αποτυχόντων υποψηφίων παραμένουν 
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών επί ένα εξάμηνο 
από την έκδοση των αποτελεσμάτων και ύστερα κατα−
στρέφονται αφού συνταχθεί σχετική πράξη.

Άρθρο 12 
Εισαγωγή Κυπρίων.

1. Οι ομογενείς από την Κύπρο, ανεξάρτητα από την 
υπηκοότητά τους και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής 
τους, εισάγονται στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, και σε ποσοστό 5% 
επιπλέον του οριζόμενου κάθε χρόνο αριθμού εισακτέ−
ων, κατόπιν εξετάσεων οι οποίες διενεργούνται στην 
Κύπρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Υπουρ−
γικής Απόφασης.

2. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση του Τμήματος 
Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, 
συγκροτεί το μήνα Ιούνιο κάθε χρόνο εξεταστική επιτρο−
πή από τρεις ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνες πτυχι−
ούχους του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης 
Σχολής Καλών Τεχνών με τους αναπληρωτές τους.

3. Ονομαστικός πίνακας των επιτυχόντων με τη 
φροντίδα του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας αποστέλλεται το μήνα Σεπτέμβριο στην 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και κοινοποιείται και 
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 13 Ιανουαρίου 2010 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 486/75 (5)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 6/7/2009 Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των εργαζομένων στις φαρμακευτικές και συ−
ναφείς επιχειρήσεις όλης της χώρας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. −Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. −Τις αριθ. 2876 και 2877 αποφάσεις του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (Φ.Ε.Κ. 2234/Β/7−10−2009).

3. −Το υπ’ αριθμ. 187/2009 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

4. −Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του 
Ν. 1876/90 (Φ.Ε.Κ. 27/Α/90).

5. −Την από 7/9/2009 αίτηση της ομοσπονδίας ερ−
γαζομένων φαρμακευτικών και συναφή επαγγελμάτων 
Ελλάδας.

6. −Το από 18/9/2009 υπηρεσιακό σημείωμα.
7. −Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίαση της 14/12/2009.
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8. −Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 6/7/2009 Σ.Σ.Ε. 
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων 
στις φαρμακευτικές και συναφείς επιχειρήσεις όλης της 
χώρας για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του 
κλάδου που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 7/9/2009.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
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