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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Διάθεση στο Δημόσιο τμήματος των αποθεματικών
κεφαλαίων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα−
νείων. ......................................................................................................
Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2011
ποσότητας 132.000 χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντί−
ζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α
του ν. 3054/2002, όπως ισχύει. ...........................................
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.151/22071/Β6 (ΦΕΚ 373−
Β/3.3.2009) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση
κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου
(ΕΠΑΛ)−Ομάδα Α΄... και σχολές Αστυφυλάκων». ...
Τροποποίηση των αριθμ. α) Φ.253/28934/Β6/21.3.2006
(ΦΕΚ Β΄ 391) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση
κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου
τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και
β) Φ.253/27456/Β6/11.3.2009 (ΦΕΚΒ΄ 493) υπουργι−
κής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρί−
ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση» .......................................................
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.151/20049/
Β6 (ΦΕΚ 272/Β΄/1.3.2007) υπουργικής απόφασης
«Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων
Β/θμιας Εκπ/σης που υπάγονται στις ειδικές κα−
τηγορίες 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΄) και των παραγράφων
1, 2 και 3 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α΄). ......................
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παρ. 2 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α΄).
β) Του άρθρου 22 του Ν. 3301/2004 «Συμφωνίες πα−
ροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 263 Α΄).
γ) Του Π.Δ/τος 346/1997 «Διατήρηση της εποπτείας
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Υπουρ−
γείο Οικονομικών» (ΦΕΚ 238 Α΄).
δ) Του άρθρου 90 του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Την αριθμ. 2/58645/0049/3.11.2005 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Συμμετοχή του
Δημοσίου στα ετήσια καθαρά κέρδη του Τ.Π. και Δανεί−
ων κ.λπ.» (ΦΕΚ 1705 Β΄).
3. Την αριθμ. 2672/3.12.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β΄).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Την διάθεση στο Δημόσιο ποσού ευρώ διακοσίων πε−
νήντα εκατομμυρίων (250.000.000) από τα αποθεματικά
κεφάλαια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/46663/0094
(1)
Διάθεση στο Δημόσιο τμήματος των αποθεματικών
κεφαλαίων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Ο YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 αρ.1 του Ν.Δ/τος 3003/1954 «Περί τρο−
ποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του
Οργανισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων»
(ΦΕΚ 214 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/13972
(2)
Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2011
ποσότητας 132.000 χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντί−
ζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του
ν. 3054/2002, όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
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ưİ ĮĲǎǋǈǉǀ ǋǎǑ İǑǇǘǌǆ ǉĮǈ ǄǌǔǏǁǅǎǌĲĮǐ Ĳǈǐ ǉǑǏǙıİǈǐ ȺǎǑ ȺǏǎǃǊƿȺǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǈǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ
ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 22 ȺĮǏ. 6 ĲǎǑ ǌ. 1599/1986 (ƧƝ75), ǗȺǔǐ ǈıǒǘİǈ, įǆǊǙǌǔ ǗĲǈ:
Į) ǗǊĮ ĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ ȺǎǑ ȺİǏǈǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ȺĮǏǎǘıĮ ĮǁĲǆıǀ ǋĮǐ, ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ ĲĮ
ıǑǌǑȺǎǃĮǊǊǗǋİǌĮ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ, İǁǌĮǈ ĮǉǏǈǃǀ ǉĮǈ ĮǊǆǇǀ,
ǃ) Ĳǎ ĮǑĲǎǘıǈǎ ǃǈǎǌĲǁǅİǊ ȺǎǑ ǇĮ įǈĮĲİǇİǁ ĮȺǗ Ĳǆǌ İĲĮǈǏİǁĮ ǋĮǐ ıĲǆǌ İǊǊǆǌǈǉǀ ĮǄǎǏƾ
ǈǉĮǌǎȺǎǈİǁ Ĳǈǐ ȺǏǎįǈĮǄǏĮĳƿǐ ȺǎǑ ǎǏǁǅǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ĮȺǗĳĮıǆ 334/2004 ĲǎǑ ƧǌǙĲĮĲǎǑ ƹǆǋǈǉǎǘ
ƶǑǋǃǎǑǊǁǎǑ, ǗȺǔǐ ǈıǒǘİǈ,
Ǆ) ǆ İĲĮǈǏİǁĮ ǋĮǐ İǁǌĮǈ ıİ Ǉƿıǆ ǌĮ įǈĮǇƿıİǈ Ĳǆǌ ĮǈĲǎǘǋİǌǆ ȺǎıǗĲǆĲĮ ĮǑĲǎǘıǈǎǑ ǃǈǎǌĲǁǅİǊ, ǄǈĮ
Ĳǎ ƿĲǎǐ ǉĮĲĮǌǎǋǀǐ 2011, İǌĲǗǐ Ĳǆǐ İǊǊǆǌǈǉǀǐ İȺǈǉǏƾĲİǈĮǐ,
į) Ĳǎ ȺǏǎıĳİǏǗǋİǌǎ ǋƿǄǈıĲǎ ǑȺİǏĲǁǋǆǋĮ İǁǌĮǈ įİıǋİǑĲǈǉǗ, ǉĮǇ` ǗǊǆ Ĳǆ įǈƾǏǉİǈĮ ĲǎǑ ƿĲǎǑǐ
ǉĮĲĮǌǎǋǀǐ 2011 ǉĮǈ ǄǈĮ ǗǊǆ Ĳǆǌ ĮǈĲǎǘǋİǌǆ ȺǎıǗĲǆĲĮ ĮǑĲǎǘıǈǎǑ ǃǈǎǌĲǁǅİǊ, ǉĮǈ
İ) ǆ İĲĮǈǏİǁĮ ǋĮǐ İǁǌĮǈ ĳǎǏǎǊǎǄǈǉƾ ǉĮǈ ĮıĳĮǊǈıĲǈǉƾ İǌǀǋİǏǆ, įİǌ ĲİǊİǁ ǑȺǗ ȺĲǙǒİǑıǆ,
İǉǉĮǇƾǏǈıǆ, ĮǌĮǄǉĮıĲǈǉǀ įǈĮǒİǁǏǈıǆ ǉĮǈ ȺĲǔǒİǑĲǈǉǗ ıǑǋǃǈǃĮıǋǗ ǉĮǈ įİǌ İǉǉǏİǋİǁ İǈǐ ǃƾǏǎǐ
Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆ ǄǈĮ ǉǀǏǑǍǆ ıİ ȺĲǙǒİǑıǆ.
ƷǗȺǎǐ, ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ
ƶĳǏĮǄǁįĮ İĲĮǈǏİǁĮǐ

ƸȺǎǄǏĮĳǀ

ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ ǑȺǎǄǏƾĳǎǌĲĮ
Ƨ.Ʃ.Ʒ. ǑȺǎǄǏƾĳǎǌĲĮ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

F
Aριθμ. Φ. 151/67431/Β6
(3)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.151/22071/Β6 (ΦΕΚ 373−Β/
3.3.2009) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατό−
χων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) −
Ομάδα Α΄... και σχολές Αστυφυλάκων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3748/2009 «Πρό−
σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απο−
λυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 29)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 2525/1997,
όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) και συμπλη−
ρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 11 του
ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτων Εκπαιδευτι−
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές
διατάξεις.

3. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26.2.2009
(ΦΕΚ Β΄ 373) «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγ−
γελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) − Ομάδα Α... και σχολές
Αστυφυλάκων» Υ.Α.
4. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ151/2996/Β6/13.1.2010 (ΦΕΚ
55/Β/25.1.10) υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της
αριθ.Φ.151/22071/Β6/26.2.2009(ΦΕΚΒ΄.373) Υ.Α «Πρόσβαση
κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)−
Ομάδα Α΄... και σχολές Αστυφυλάκων»
5. Τις διατάξεις της αριθμ. 151/17193/Β6/10.2.2011
(ΦΕΚ Β΄346) Υ.Α. «Τροποποίηση της αριθμ. 151/22071/
Β6/26.2.2009 (ΦΕΚ Β΄373) Υ.Α «Πρόσβαση κατόχων απο−
λυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)−Ομάδα Α΄...
και σχολές Αστυφυλάκων»
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται
ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
7. Την υπ’ αριθμ. 1120/Η/7.1.2010 (ΦΕΚ Β 1) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδι−
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οτήτων Υφυπουργού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευής Χριστοφιλο−
πούλου και Ιωάννη Πανάρετου», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.151/22071/Β6 (ΦΕΚ 373/
Β/3.3.2009) «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγ−
γελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) − Ομάδα Α΄... και σχολές
Αστυφυλάκων» υπουργική απόφαση, όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει, ως ακολούθως:
Άρθρο μόνο
Υποβολή Αιτήσεων − Δηλώσεων συμμετοχής στις
πανελλήνιες εξετάσεις − Μηχανογραφικού Δελτίου
μέσω διαδικτύου − Διαδικασία επιλογής
Α. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 13»
1. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ημερήσιων και
εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) καθώς και οι απόφοιτοι
παλαιοτέρων ετών, κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ, κάτοχοι
πτυχίου Β TEE, TEA και Ναυτικών Λυκείων, ημερησίων
και εσπερινών αντίστοιχα, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για
συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑ−
ΔΑ Α΄), υποβάλλουν Αίτηση−Δήλωση συμμετοχής στις
εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων,
ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων.
Με την Αίτηση−Δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει και τα
ειδικά μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί, εφόσον απαι−
τείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα για τμήματα στα
οποία εκδήλωσε προτίμηση εισαγωγής. Εφόσον παρέ−
χεται δικαίωμα επιλογής μεταξύ περισσοτέρων ειδικών
μαθημάτων έχει δικαίωμα μίας μόνο επιλογής.
2 α. Οι υποψήφιοι ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ Α΄,
που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε τμήμα των ΤΕΙ και
των λοιπών σχολών του άρθρου 1 της παρούσας, υπο−
βάλλουν, μέσω διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις
προτιμήσεις των τμημάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Κάθε
υποψήφιος, πριν τη διαδικασία υποβολής του μηχανο−
γραφικού δελτίου ταυτοποιείται από το Λύκειο του, στο
οποίο προσέρχεται και δημιουργεί τον προσωπικό του
κωδικό ασφαλείας από τη βάση δεδομένων, που έχει
καταρτίσει το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων, ύστερα από τις αιτήσεις−δηλώσεις
των υποψηφίων για συμμετοχή στις πανελλήνιες εξε−
τάσεις. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει οριστικά
το μηχανογραφικό του δελτίο από οποιονδήποτε Η/Υ,
που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς απαραίτητα
τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας στην εκάστοτε
οριζόμενη προθεσμία υποβολής μηχανογραφικών δελ−
τίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, υποψήφιος επιλέξει την
οριστικοποίηση του μηχανογραφικού του δελτίου στο
Λύκειο του, θα πρέπει να του παρέχεται η δυνατότητα
χρήσης των Η/Υ του Λυκείου, η ελεύθερη πρόσβαση
στο διαδίκτυο.
β. Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώσεις
αα΄ πολυτέκνων, ββ΄ τριτέκνων, και γγ΄ κοινωνικών κριτη−
ρίων, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 59
του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118), δηλώνουν και συμπληρώνουν
στο αντίστοιχο πεδίο του μηχανογραφικού δελτίου, την
ειδική περίπτωση ή την υποπερίπτωση, αν πρόκειται για
την περίπτωση γγ΄, στην οποία ανήκουν. Σε περίπτωση

που ανήκουν σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, επι−
λέγουν μόνο μία, προκειμένου να διεκδικήσουν τις επί
πλέον θέσεις, που ορίζονται για την εισαγωγή πέραν του
αριθμού εισακτέων, όπως καθορίζεται κατ’ έτος.
3 α. Στο μηχανογραφικό δελτίο κάθε υποψήφιος μπο−
ρεί να δηλώνει, προτίμηση για όσες σχολές ή τμήματα
επιθυμεί, από αυτά που περιλαμβάνονται στην οικεία
ομάδα, στα τμήματα της οποίας εισάγονται οι υποψή−
φιοι του αντίστοιχου τομέα. Με τη δήλωση του ο υπο−
ψήφιος προσδιορίζει για ποιες σχολές ή ποια τμήματα
επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.
β. Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης γίνεται με
συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση για τις σχολές ή τα
τμήματα, που επιθυμεί ο υποψήφιος.
γ. Με τη δήλωση προτίμησής του ο υποψήφιος απο−
δέχεται ότι σε σύγκριση με τους άλλους υποψηφίους
δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα που δεν έχει
δηλώσει. Αποδέχεται, επίσης, ότι δεν μπορεί να εισαχθεί
σε σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του,
αν το σύνολο των μορίων του είναι μικρότερο από το
σύνολο των μορίων του τελευταίου εισαγομένου που,
σύμφωνα με τον αριθμό εισακτέων, εισάγεται στη συ−
γκεκριμένη σχολή ή τμήμα. Επίσης, αποδέχεται ότι, αν
με το σύνολο των μορίων του μπορεί να εισαχθεί σε
περισσότερες σχολές ή τμήματα, θα εισαχθεί τελικά
μόνο σε εκείνη τη σχολή ή το τμήμα που προσδιόρισε
στη δήλωση του, με ένδειξη προγενέστερη σε σχέση με
τις άλλες σχολές ή τμήματα, που έχει δηλώσει.
δ. Η δήλωση προτίμησης σχολών ή τμημάτων στο
μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου, που υποβάλλεται
μέσω διαδικτύου, με τα ατομικά στοιχεία και τις επιλο−
γές προτίμησης σχολών ή τμημάτων εισαγωγής σε ΤΕΙ
και λοιπές σχολές, αποτελεί το επίσημο παραστατικό
για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του
υποψηφίου.
ε. Η δήλωση προτιμήσεων κάθε υποψηφίου στο μη−
χανογραφικό δελτίο αντιπροσωπεύει την αυθεντική
έκφραση της θέλησής του, η οποία είναι οριστική και
σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να συμπληρωθεί
ή να τροποποιηθεί μετά την οριστική υποβολή, μέσω
διαδικτύου.
Β. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 15 προ−
στίθεται παράγραφος ως εξής: «Οι υποψήφιοι που εμπί−
πτουν στις ειδικές περιπτώσεις αα΄ πολυτέκνων, ββ΄
τριτέκνων, και γγ΄ κοινωνικών κριτηρίων, όπως αυτές
ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3966/2011
(ΦΕΚ Α΄ 118) κρίνονται για επιλογή σε κάθε σχολή ή
τμήμα, με βάση το σύνολο των μορίων, κατά φθίνου−
σα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησης τους στο
Μηχανογραφικό Δελτίο, κατά πρώτον, ως υποψήφιοι
της γενικής σειράς για το σύνολο των θέσεων, που
αντιστοιχούν στα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄). Εάν δεν εισάγονται
στη σχολή ή το τμήμα που έχουν δηλώσει πρώτο στις
προτιμήσεις τους, κρίνονται στη συνέχεια για επιλογή
στις επί πλέον θέσεις της ίδιας σχολής ή τμήματος, ως
υποψήφιοι της ειδικής περίπτωσης στην οποία ανήκουν,
και μόνο για τις σχολές ή τμήματα της διοικητικής περι−
φέρειας που βρίσκεται η μόνιμη και κύρια κατοικία των
γονέων τους, οι οποίοι έχουν την επιμέλεια αυτών ή της
οικογενείας (συζύγων και τέκνων) των ίδιων των υπο−
ψηφίων, εάν πρόκειται για ενηλίκους, την οποία έχουν
προσδιορίσει στο Μηχανογραφικό Δελτίο.
Εάν πρόκειται για την υποπερίπτωση Α΄ των Κοινω−
νικών Κριτηρίων (φοιτώντος/ης αδελφού/ής) για τις
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σχολές ή τμήματα της διοικητικής περιφέρειας που
φοιτά ο/η αδελφός/ή, μπορούν είτε να επιλέξουν αυτή
ως διοικητική περιφέρεια για τις σχολές ή τμήματα ως
περιφέρεια επιλογής τους είτε τη διοικητική περιφέρεια
της μόνιμης και κύριας κατοικίας των γονέων τους, οι
οποίοι έχουν την επιμέλεια αυτών. Εάν και πάλι δεν ει−
σάγονται στις επί πλέον αυτές θέσεις στη συγκεκριμένη
σχολή ή τμήμα της διοικητικής περιφέρειας επιλογής
τους, η ίδια διαδικασία επιλογής συνεχίζεται με την
επόμενη προτίμηση, στη γενική σειρά. Σε περίπτωση και
πάλι μη εισαγωγής τους με τη σειρά αυτή, εξετάζονται
επίσης και πάλι για τις θέσεις της ειδικής περίπτωσης
για τις σχολές ή τμήματα της ίδιας διοικητικής περι−
φέρειας επιλογής και πάντα σύμφωνα με το σύνολο
των μορίων τους, μέχρι την εισαγωγή του τελευταίου
εισαγομένου, σύμφωνα με τον αριθμό εισακτέων, για
την εισαγωγή τους.
Οι Διοικητικές Περιφέρειες έχουν ορισθεί με το άρ−
θρο 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης−Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» οι οποίες είναι δέκα
τρεις (13).
Γ. Στο τέλος του άρθρου 17 προστίθεται παράγραφοι
4 και 5, ως εξής:
«4. Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώ−
σεις αα΄ πολυτέκνων, ββ΄ τριτέκνων, και γγ΄ κοινωνικών
κριτηρίων, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του
άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118), για την εγγραφή
τους στη σχολή ή τμήμα εισαγωγής, προσκομίζουν επι−
πλέον δικαιολογητικά, ανά περίπτωση, ως ακολούθως:
i) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το
Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός τριμήνου πριν την υπο−
βολή του μηχανογραφικού δελτίου.
β) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυ−
τέκνων Ελλάδος (ΑΣΓΙΕ), που έχει εκδοθεί οπωσδήποτε
εντός τριμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού
δελτίου από το οποίο προκύπτει ρητά η κατηγορία στην
οποία εμπίπτει, από τις υπό στοιχείο 1 έως 4 κατηγορίες
πολυτέκνου του παρόντος εδαφίου.
γ) έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή λογαριασμός
κοινής ωφελείας ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986
από το/την οποίο/α να προκύπτει/να δηλώνεται ο τόπος
μόνιμης και κύριας κατοικίας των γονέων των υποψηφίων,
οι οποίοι έχουν την επιμέλεια αυτών ή της οικογενείας
των ίδιων των υποψηφίων (οικογένεια με σύζυγο ή και
με ανήλικα τέκνα), εάν πρόκειται για ενηλίκους.
δ) Επικυρωμένο Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημει−
ώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου της
εισαγωγής τους οικονομικού έτους, από το οποίο θα
προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, εφόσον
δηλώσουν στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο και ει−
σαχθούν σε σχολές ή τμήματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ
ή την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αττικής και
Θεσσαλονίκης ή την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε). Το ετήσιο οι−
κογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το
ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Το όριο αυτό
προσαυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για
κάθε επιπλέον τέκνο, πέρα από το δεύτερο. (άρθρο 59,
παράγραφος 11).
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό
ετήσιο καθαρό εισόδημα που αποκτά ο φορολογούμε−
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νος, η σύζυγός του και τα ανήλικα τέκνα του, από κάθε
πηγή, ανεξάρτητα εάν αυτό είναι πραγματικό ή εισόδη−
μα που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες
και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών
στοιχείων (άρθρα 16 και 17 του Κ.Φ.Ε), φορολογούμενο
ή απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Για τον υπολογισμό του καθαρού ετήσιου συνολικού
οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνονται τα ποσά από
τις στήλες Γ και Δ του Εκκαθαριστικού Σημειώματος
φόρου εισοδήματος του προηγούμενου της εισαγωγής
των υποψηφίων οικονομικού έτους, που αφορά στα ει−
σοδήματα του προηγούμενου αυτού, οικονομικού έτους
και προστίθενται τα ποσά, ως ακολούθως:
1. Από τη Στήλη Γ. «Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήματος»
• το συνολικό δηλωθέν εισόδημα και
• η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων
2. Από τη Στήλη Δ. «Ανάλυση Εισοδημάτων, Εκπτώσε−
ων από το Εισόδημα κ.λπ.»
• τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά
Τα ανωτέρω ποσά, αθροιζόμενα, δεν πρέπει να υπερ−
βαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για
τις οικογένειες με δύο τέκνα, προσαυξανόμενου κατά
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο
πέρα από το δεύτερο.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός Εκκα−
θαριστικών Σημειωμάτων φόρου εισοδήματος του ιδίου
οικονομικού έτους, λόγω υποβολής ξεχωριστής φορο−
λογικής δήλωσης των υπόχρεων μελών της οικογένειας,
συζύγων και ανηλίκων τέκνων, συμπεριλαμβανομένων
και αυτών των γονέων των υποψηφίων με τους οποίους
οι υποψήφιοι δεν συνοικούν, σε περίπτωση που αυτοί
είναι διαζευγμένοι, συνολικό καθαρό ετήσιο οικογενει−
ακό εισόδημα αποτελεί το άθροισμα των ποσών, κατά
τα ανωτέρω των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων των
μελών της οικογένειας συζύγων και ανηλίκων τέκνων,
συμπεριλαμβανομένων και των διαζευγμένων γονέων
με τους οποίους οι υποψήφιοι δεν συνοικούν.
Στην ειδική περίπτωση των πολυτέκνων ή τέκνα αυτών,
για την εφαρμογή της παρούσας, εμπίπτουν, κατά την
έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 3454/2006
(Α΄ 75):
1. όσοι είναι γονείς και έχουν τη γονική μέριμνα και
επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από ένα ή
περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως
αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγα−
μα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο)
έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμέ−
νες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνο−
λογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά
ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώ−
νουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν
συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας
τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με
οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και
οικογενειακής κατάστασης.
2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική
μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος
υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος,
εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς
γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα
ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία
είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr

18290−6

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε
αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημια−
κής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και
δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος
της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και
όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα
επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως
ηλικίας.
3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ
οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός
θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των
υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της πρώτης
παραγράφου.
4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα
απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και,
αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευερ−
γετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέ−
κνων, υπό τους περιορισμούς της πρώτης παραγράφου
του παρόντος άρθρου.
ii) «ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ»: τα υπό στοιχεία α΄,γ΄ και δ΄ της ανω−
τέρω περίπτωσης i.
Στην περίπτωση των τριτέκνων, για την εφαρμογή
της παρούσας, εμπίπτουν οι γονείς και τέκνα πολυμε−
λών οικογενειών με τρία (3) ζώντα τέκνα από νόμιμο
γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα
από αυτά δεν υπερβαίνει το 26ο έτος της ηλικίας του,
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέ−
ρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, που δεν
υπερβαίνουν επίσης το 26ο έτος της ηλικίας τους.
iii) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: τα υπό στοιχεία α΄, γ΄ και δ΄
της ανωτέρω περίπτωσης i και για κάθε υποπερίπτωση,
επί πλέον δικαιολογητικά, ως ακολούθως:
Α. Γι’ αυτούς που έχουν αδελφό ή αδελφή, που φοιτά
σε πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές
Ακαδημίες ή την ΑΣΠΑΙΤΕ καθώς και στις ΑΣΤΕ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, διαφορετικής
πόλης της μόνιμης κατοικίας γονέων:
− αντί του υπό στοιχείο α΄ της περίπτωσης i Πιστο−
ποιητικού, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός τριμήνου πριν την
υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν συμπληρώσει το 26ο της ηλικί−
ας κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.
− Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής από την οποία προκύ−
πτει η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα προπτυχιακών
σπουδών του/της αδελφού/αδελφής, που έχει εισαχθεί
ύστερα από συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις, δεν
διανύουν το προβλεπόμενο τελευταίο έτος σπουδών
κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Η βε−
βαίωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριμήνου, πριν
την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.
Η έννοια της διαφορετικής πόλης από αυτή της μόνι−
μης κατοικίας είναι οποιαδήποτε πόλη εκτός του νομού
της μόνιμης κατοικίας.
Β. Γι’ αυτούς που είναι ορφανοί από τον έναν ή και
από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή
δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, αντί του υπό στοιχείο
α΄ της περίπτωσης i Πιστοποιητικού:
− Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το
Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός τριμήνου πριν την υπο−

βολή του μηχανογραφικού δελτίου, από το οποίο να
προκύπτει: α) ότι δεν έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος
ηλικίας κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου,
β) ο θάνατος του/των γονέων και, γ) για την περίπτωση
τέκνου/τέκνων άγαμης μητέρας, η μη αναγνώριση του/
των τέκνων της, των οποίων έχει τη γονική μέριμνα.
Γ. Γι’ αυτούς που έχουν γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύ−
γους, που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που
υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή
δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων
ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα
οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%:
− Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα
εκδίδεται με την προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης
μέλους Διδακτικού Προσωπικού Πανεπιστημίου (ΔΕΠ)
αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας. Κατά το πρώ−
το έτος εφαρμογής της παρούσας, γίνονται δεκτά τα
Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών, που εκδόθηκαν
χωρίς γνωμάτευση μέλους ΔΕΠ.
Δ. Γι’ αυτούς που είναι τέκνα των θυμάτων της τρο−
μοκρατίας, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α΄):
− Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα που
φονεύθηκε ή κατέστη ανίκανος.
Τα Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης που εκ−
δίδονται από ξένη υπηρεσία, πρέπει απαραιτήτως να
είναι: α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα αυτού που τα
υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξω−
τερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην
Ελλάδα, με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελλάδας, και β) επίσημα μεταφρασμένα από ελληνική
διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο
Εξωτερικών της Ελλάδας.
Όπου για τις παραπάνω περιπτώσεις προβλέπεται μη
υπέρβαση του ορίου ηλικίας (συμπλήρωση) θεωρείται η
31 Δεκεμβρίου, ως ημεροχρονολογία γέννησης. Η ηλικία
αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από τη ληξιαρχική
πράξη γέννησης, που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα
(90) ημερών από τη γέννησης. Αν δεν υπάρχει τέτοια
πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων
για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών
(δημοτολόγιο) για τις γυναίκες. Αν υπάρχουν περισ−
σότερες εγγραφές στο στο οικείο μητρώο, επικρατεί
η πρώτη εγγραφή. Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωση
της εγγραφής με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ουδέποτε
λαμβάνεται υπόψη.
5. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι εισα−
χθέντες προσέρχονται στη Γραμματεία της Σχολής ή
Τμήματος εισαγωγής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
όπως ορίζονται ανωτέρω, κατά τις ημερομηνίες εγγρα−
φής. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής
ή του Τμήματος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών,
εγκρίνεται η εγγραφή των εισαγομένων των ειδικών πε−
ριπτώσεων της παραγράφου 4, μέσα σε προθεσμία είκο−
σι ημερών, από την λήξη της ημερομηνίας εγγραφής. Η
απόφαση εγγραφής ανακοινώνεται από τη Γραμματεία
της Σχολής ή του Τμήματος αρμοδίως.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στη
διαλυτική αίρεση έγκρισης νομιμότητας της τελευταίας
από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το
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Συμβούλιο του ΤΕΙ. Εάν το Πρυτανικό Συμβούλιο του
Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του ΤΕΙ κρίνει ότι η εγ−
γραφή δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί, στην περίπτω−
ση μη συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 59
παρ. 11 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ/Α΄/118), λόγω υποβολής
ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών και ότι δεν συ−
ντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ει−
δική περίπτωση, τότε δεσμεύεται η Γενική Συνέλευση
του Τμήματος να την ανακαλέσει με οριστική απόφαση
διαγραφής από τους καταλόγους της Σχολής ή του
Τμήματος εισαγωγής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται
στους ενδιαφερομένους και στο Υπουργείο Παιδείας
για την ανάκληση της απόφασης του Υπουργού Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κύρωσης
των πινάκων εισαγωγής υποψηφίων στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, κατά το μέρος που αφορά τη διαγραφή
αυτών και τον αποκλεισμό τους κατά τα επόμενα δύο
ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής από
όλα τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ ή Σχολές.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέ−
σεις και να έχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τόσο
κατά την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου όσο
και κατά την εγγραφή στη σχολή ή τμήμα εισαγωγής,
εφόσον η ένταξη στην ειδική περίπτωση, που ανήκουν,
αποτελεί κριτήριο επιλογής για τον επί πλέον αριθμό
θέσεων εισακτέων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 15 Ιουνίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F
Αριθμ. Φ.253/67430/Β6
(4)
Τροποποίηση των αριθμ. α) Φ.253/28934/Β6/21.3.2006
(ΦΕΚ Β΄ 391) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κα−
τόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύ−
που Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και β)
Φ.253/27456/Β6/11.3.2009 (ΦΕΚΒ΄ 493) υπουργικής
απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγ−
γελματικού Λυκείου (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του
Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των
αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις, όπως
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου
2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ/Α΄/90) και συ−
μπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 11
ν. 3966/20011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρω−
τυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
και λοιπές διατάξεις» «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ/
Α΄/138) «Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών
βαθμίδων».
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3748/2009 «Πρό−
σβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων
απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 29).
4. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ
Β΄ 391) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυ−
τηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τρι−
τοβάθμια εκπαίδευση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
5. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.253/27456/Β6/11.3.2009
(ΦΕΚ/Β΄/493) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατό−
χων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΟΜΑΔΑΣ
Β΄) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»
6. 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/
98/Α), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Την υπ’ αριθμ. 1120/Η/7.1.2010 (ΦΕΚ/Β΄/1) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργού του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευής Χριστο−
φιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου», αποφασίζουμε:
Α. Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.253/28934/Β6/21.3.2006
(ΦΕΚ Β΄ 391) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων
απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Δικαιούχοι υποβολής Αίτησης εισαγωγής
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της
αριθμ. Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 391) υπουργι−
κής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την Φ.253/11152/
Β6/2.2.2009 (ΦΕΚ/Β΄/210) όμοια, προστίθεται περίπτωση
γ΄, ως ακολούθως: «γ΄ για τον αριθμό των θέσεων ει−
σακτέων των κατόχων απολυτηρίου Γενικού Λυκείου
και Επαγγελματικού Λυκείου, πέραν του καθορισθέντος
αριθμού στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσης πα−
ραγράφου, για όσους εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώ−
σεις αα΄ πολυτέκνων, ββ΄ τριτέκνων και γγ΄ κοινωνικών
κριτηρίων, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του
άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ/Α΄/118)».
2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου της
αριθμ. Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 391) υπουργικής
απόφασης, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως: «για τον
αριθμό των θέσεων εισακτέων των κατόχων απολυτηρί−
ου Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου, πέραν
του καθορισθέντος αριθμού στις περιπτώσεις α΄ και β΄
της παρούσης παραγράφου, για όσους εμπίπτουν στις
ειδικές περιπτώσεις αα΄ πολυτέκνων, ββ΄ τριτέκνων, και
γγ΄ κοινωνικών κριτηρίων, όπως αυτές ορίζονται στις δι−
ατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ/Α΄/118)».
Άρθρο 2
Υποβολή Αιτήσεων − Δηλώσεων συμμετοχής
στις πανελλήνιες εξετάσεις − Μηχανογραφικού Δελτίου,
μέσω διαδικτύου
Το άρθρο 6 της αριθμ. Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ
Β΄ 391) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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«1α. Οι υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν την εισαγωγή
σε Σχολές ή Τμήματα του άρθρου 1 και πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 5 της παρούσας, υποβάλ−
λουν, μέσω διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις
προτιμήσεις των τμημάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Κάθε
υποψήφιος, πριν τη διαδικασία υποβολής του μηχανο−
γραφικού δελτίου ταυτοποιείται από το Λύκειό του, στο
οποίο προσέρχεται και δημιουργεί τον προσωπικό του
κωδικό ασφαλείας από τη βάση δεδομένων, που έχει
καταρτίσει το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων, ύστερα από τις αιτήσεις−δηλώσεις
των υποψηφίων για συμμετοχή στις πανελλήνιες εξε−
τάσεις. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει οριστικά
το μηχανογραφικό του δελτίο από οποιονδήποτε Η/Υ,
που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς απαραίτητα
τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας στην εκάστοτε
οριζόμενη προθεσμία υποβολής μηχανογραφικών δελ−
τίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, υποψήφιος επιλέξει την
οριστικοποίηση του μηχανογραφικού του δελτίου στο
Λύκειο του, θα πρέπει να του παρέχεται η δυνατότητα
χρήσης των Η/Υ του Λυκείου, η ελεύθερη πρόσβαση
στο διαδίκτυο.
β. Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώ−
σεις αα΄ πολυτέκνων, ββ΄ τριτέκνων και γγ΄ κοινωνικών
κριτηρίων, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του
άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118), δηλώνουν και
συμπληρώνουν στο αντίστοιχο πεδίο του μηχανογρα−
φικού δελτίου, την ειδική περίπτωση ή την υποπερί−
πτωση, αν πρόκειται για την περίπτωση γγ΄ στην οποία
ανήκουν. Σε περίπτωση που ανήκουν σε περισσότερες
από μία κατηγορίες, επιλέγουν μόνο μία, προκειμένου
να διεκδικήσουν τις επί πλέον θέσεις, που ορίζονται
για την εισαγωγή πέραν του αριθμού εισακτέων, όπως
καθορίζεται κατ’ έτος.
2α. Στο μηχανογραφικό δελτίο κάθε υποψήφιος μπο−
ρεί να δηλώνει, προτίμηση για όσες σχολές ή τμήματα
επιθυμεί, από αυτά που περιλαμβάνονται σε ένα ή δύο,
κατ’ ανώτατο όριο, επιστημονικά πεδία, όπως ορίζεται
στο άρθρο 2 της παρούσας και με οποιαδήποτε σειρά.
Με τη δήλωσή του ο υποψήφιος προσδιορίζει για ποιες
σχολές ή ποια τμήματα επιθυμεί να συμμετάσχει στη
διαδικασία επιλογής.
β. Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης γίνεται με
συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση για τις σχολές ή τα
τμήματα, που επιθυμεί ο υποψήφιος, ανεξάρτητα σε
ποιο από τα δύο επιστημονικά πεδία που επέλεξε, είναι
ενταγμένα.
γ. Με τη δήλωση προτίμησής του ο υποψήφιος απο−
δέχεται ότι σε σύγκριση με τους άλλους υποψηφίους
δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα που δεν έχει
δηλώσει. Αποδέχεται, επίσης, ότι δεν μπορεί να εισαχθεί
σε σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωση του,
αν το σύνολο των μορίων του είναι μικρότερο από το
σύνολο των μορίων του τελευταίου εισαγομένου που,
σύμφωνα με τον αριθμό εισακτέων, εισάγεται στη συ−
γκεκριμένη σχολή ή τμήμα. Επίσης, αποδέχεται ότι, αν
με το σύνολο των μορίων του μπορεί να εισαχθεί σε
περισσότερες σχολές ή τμήματα, θα εισαχθεί τελικά
μόνο σε εκείνη τη σχολή ή το τμήμα που προσδιόρισε
στη δήλωση του, με ένδειξη προγενέστερη σε σχέση με
τις άλλες σχολές ή τμήματα, που έχει δηλώσει.

δ. Η δήλωση προτίμησης σχολών ή τμημάτων στο μη−
χανογραφικό δελτίο υποψηφίου, που υποβάλλεται μέσω
διαδικτύου, με τα ατομικά στοιχεία και τις επιλογές
προτίμησης σχολών ή τμημάτων εισαγωγής, αποτελεί
το επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφική επε−
ξεργασία των στοιχείων του υποψηφίου.
ε. Η δήλωση προτιμήσεων κάθε υποψηφίου στο μη−
χανογραφικό δελτίο αντιπροσωπεύει την αυθεντική
έκφραση της θέλησής του, η οποία είναι οριστική και
σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να συμπληρωθεί
ή να τροποποιηθεί μετά την οριστική υποβολή, μέσω
διαδικτύου.
4. Προκειμένου για κάτοχο απολυτηρίου τίτλου Γενι−
κού Εσπερινού Λυκείου, του οποίου ο τίτλος αποκτήθη−
κε από το σχολικό έτος 2001 και εφεξής, ο τίτλος αυτός
θα πρέπει να συνοδεύεται από Βεβαίωση του οικείου
Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο κάτοχός της
φοίτησε και στις δύο τελευταίες τάξεις σε Εσπερινό
Γενικό Λύκειο. Αν ο υποψήφιος υπάγεται στις διατάξεις
της περίπτωσης 2ii του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε
με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001,
αντί της Βεβαίωσης του παρόντος εδαφίου, οφείλει να
κατέχει, κατά περίπτωση: i) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
του ενός τουλάχιστον των γονέων ή ii) απόφαση Πρω−
τοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής,
από την οποία να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των
γονέων του ή ο γονέας, που έχει την επιμέλεια του, έχει
αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%. Στην περίπτωση
της επιμέλειας υποβάλλεται και αντίγραφο της σχετι−
κής απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας, ή iii) Βεβαίωση
του οικείου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι
ενεγράφη στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Γενικού
Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικί−
ας του, συνοδευόμενη από αντίγραφο της αστυνομικής
του ταυτότητας ή iν) Βεβαίωση οικείου φορέα, από την
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος, κατά τη διάρκεια
της φοίτησης του στην τελευταία τάξη του Γενικού
Εσπερινού Λυκείου, ακολουθούσε πρόγραμμα απεξάρ−
τησης, το οποίο λειτουργούσε στις προμεσημβρινές
ώρες της ημέρας.
5. Προκειμένου για κάτοχο απολυτηρίου τίτλου ξένου
σχολείου, ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει και Βεβαί−
ωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής
της χώρας, το πρόγραμμα των σπουδών της οποίας
ακολουθεί το σχολείο αυτό, από το οποίο να προκύ−
πτει η δυνατότητα εισαγωγής του σε πανεπιστήμια
της χώρας αυτής. Εφόσον ο τίτλος προέρχεται από
ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, εκτός της
ανωτέρω Βεβαίωσης, ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει
και Βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου
αυτού στην Ελλάδα».
Άρθρο 3
Διαδικασία επιλογής
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 της ίδιας Απόφασης,
αντικαθίσταται ως ακολούθως: «i) H επιλογή των υπο−
ψηφίων γίνεται μόνο για τις Σχολές ή τα Τμήματα που
έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα
σειρά μορίων, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισα−
κτέων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα κατά περίπτωση, ii) Οι
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υποψήφιοι που εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώσεις αα΄
πολυτέκνων, ββ΄ τριτέκνων και γγ΄ κοινωνικών κριτηρίων,
όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 59 του
ν. 3966/2011 (ΦΕΚ/Α΄/118) κρίνονται για επιλογή σε κάθε
σχολή ή τμήμα, με βάση το σύνολο των μορίων, κατά
φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησης τους
στο Μηχανογραφικό Δελτίο, κατά πρώτον, ως υποψήφι−
οι της γενικής σειράς για το σύνολο των θέσεων, που
αντιστοιχούν στα ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ.
Εάν δεν εισάγονται στη σχολή ή το τμήμα, που έχουν
δηλώσει πρώτο στις προτιμήσεις τους, κρίνονται στη
συνέχεια για επιλογή στις επί πλέον θέσεις της ίδιας
σχολής ή τμήματος, ως υποψήφιοι της ειδικής περί−
πτωσης στην οποία ανήκουν, και μόνο για τις σχολές
ή τμήματα της διοικητικής περιφέρειας που βρίσκεται
η μόνιμη και κύρια κατοικία των γονέων τους, οι οποίοι
έχουν την επιμέλεια αυτών ή της οικογενείας (συζύγων
και τέκνων) των ίδιων των υποψηφίων, εάν πρόκειται
για ενηλίκους, την οποία έχουν προσδιορίσει στο Μη−
χανογραφικό Δελτίο.
2. Εάν πρόκειται για την υποπερίπτωση Α΄ των Κοι−
νωνικών Κριτηρίων (φοιτώντος/ης αδελφού/ής) για τις
σχολές ή τμήματα της διοικητικής περιφέρειας που
φοιτά ο/η αδελφός/ή, μπορούν είτε να επιλέξουν αυτή
ως διοικητική περιφέρεια για τις σχολές ή τμήματα, ως
περιφέρεια επιλογής τους, είτε τη διοικητική περιφέρεια
της μόνιμης και κύριας κατοικίας των γονέων τους, οι
οποίοι έχουν την επιμέλεια αυτών. Εάν και πάλι δεν ει−
σάγονται στις επί πλέον αυτές θέσεις στη συγκεκριμένη
σχολή ή τμήμα της διοικητικής περιφέρειας επιλογής
τους, η ίδια διαδικασία επιλογής συνεχίζεται με την
επόμενη προτίμηση, στη γενική σειρά. Σε περίπτωση και
πάλι μη εισαγωγής τους με τη σειρά αυτή, εξετάζονται
επίσης και πάλι για τις θέσεις της ειδικής περίπτωσης
για τις σχολές ή τμήματα της ίδιας διοικητικής περι−
φέρειας επιλογής και πάντα σύμφωνα με το σύνολο
των μορίων τους, μέχρι την εισαγωγή του τελευταίου
εισαγομένου, σύμφωνα με τον αριθμό εισακτέων, για
την εισαγωγή τους.
Οι Διοικητικές Περιφέρειες έχουν ορισθεί με το άρθρο 3
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ/Α΄/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ−
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» οι οποίες είναι δεκατρείς (13).
Άρθρο 4
Ειδικές περιπτώσεις εισακτέων −
Δικαιολογητικά εγγραφής
Γ. Στο τέλος του άρθρου 9 της ίδιας Απόφασης προ−
στίθενται παράγραφοι 5,6 και 7, ως εξής:
«5. «Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώ−
σεις αα΄ πολυτέκνων, ββ΄ τριτέκνων και γγ΄ κοινωνικών
κριτηρίων, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του
άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118), για την εγγραφή
τους στη σχολή ή τμήμα εισαγωγής, προσκομίζουν επι−
πλέον δικαιολογητικά, ανά περίπτωση, ως ακολούθως:
i) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το
Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός τριμήνου πριν την υπο−
βολή του μηχανογραφικού δελτίου.
β) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυ−
τέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), που έχει εκδοθεί οπωσδήποτε
εντός τριμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού
δελτίου από το οποίο προκύπτει ρητά η κατηγορία στην
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οποία εμπίπτει, από τις υπό στοιχείο 1 έως 4 κατηγορίες
πολυτέκνου του παρόντος εδαφίου.
γ) Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή λογα−
ριασμός κοινής ωφελείας ή Υπεύθυνη Δήλωση του
ν. 1599/1986 από το/την οποίο/α να προκύπτει/να δηλώ−
νεται ο τόπος μόνιμης και κύριας κατοικίας των γονέων
των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν την επιμέλεια αυτών ή
της οικογενείας των ίδιων των υποψηφίων (οικογένεια
με σύζυγο ή και με ανήλικα τέκνα), εάν πρόκειται για
ενηλίκους.
δ) Επικυρωμένο Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώμα−
τος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου της εισαγω−
γής τους οικονομικού έτους, από το οποίο θα προκύπτει
το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, εφόσον δηλώσουν στο
Μηχανογραφικό τους Δελτίο και εισαχθούν σε σχολές ή
τμήματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή την Ανώτατη Εκκλησι−
αστική Ακαδημία Αττικής και Θεσσαλονίκης ή την Ανώ−
τατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευ−
σης (Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε). Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν
θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά δέκα
χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο, πέρα
από το δεύτερο. (άρθρο 59, παράγραφος 11).
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό
ετήσιο καθαρό εισόδημα που αποκτά ο φορολογούμε−
νος, η σύζυγός του και τα ανήλικα τέκνα του, από κάθε
πηγή, ανεξάρτητα εάν αυτό είναι πραγματικό ή εισόδη−
μα που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες
και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών
στοιχείων (άρθρα 16 και 17 του Κ.Φ.Ε), φορολογούμενο
ή απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Για τον υπολογισμό του καθαρού ετήσιου συνολικού
οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνονται τα ποσά από
τις στήλες Γ και Δ του Εκκαθαριστικού Σημειώματος
φόρου εισοδήματος του προηγούμενου της εισαγωγής
των υποψηφίων οικονομικού έτους, που αφορά στα ει−
σοδήματα του προηγούμενου αυτού οικονομικού έτους
και προστίθενται τα ποσά, ως ακολούθως:
1. Από τη Στήλη Γ. «Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήματος»
• το συνολικό δηλωθέν εισόδημα και
• η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων
2. Από τη Στήλη Δ. «Ανάλυση Εισοδημάτων, Εκπτώσε−
ων από το Εισόδημα κ.λπ.»
• τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά
Τα ανωτέρω ποσά, αθροιζόμενα, δεν πρέπει να υπερ−
βαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για
τις οικογένειες με δύο τέκνα, προσαυξανόμενου κατά
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο
πέρα από το δεύτερο.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός Εκκα−
θαριστικών Σημειωμάτων φόρου εισοδήματος του ιδίου
οικονομικού έτους, λόγω υποβολής ξεχωριστής φορο−
λογικής δήλωσης των υπόχρεων μελών της οικογένειας,
συζύγων και ανηλίκων τέκνων, συμπεριλαμβανομένων
και αυτών των γονέων των υποψηφίων με τους οποίους
οι υποψήφιοι δεν συνοικούν, σε περίπτωση που αυτοί
είναι διαζευγμένοι, συνολικό καθαρό ετήσιο οικογενει−
ακό εισόδημα αποτελεί το άθροισμα των ποσών, κατά
τα ανωτέρω των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων των
μελών της οικογένειας συζύγων και ανηλίκων τέκνων,
συμπεριλαμβανομένων και των διαζευγμένων γονέων
με τους οποίους οι υποψήφιοι δεν συνοικούν.
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Στην ειδική περίπτωση των πολυτέκνων ή τέκνα αυτών,
για την εφαρμογή της παρούσας, εμπίπτουν, κατά την
έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 3454/2006
(Α΄/75):
1. όσοι είναι γονείς και έχουν τη γονική μέριμνα και
επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από ένα ή
περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως
αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγα−
μα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο)
έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμέ−
νες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνο−
λογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά
ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώ−
νουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν
συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας
τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με
οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και
οικογενειακής κατάστασης.
2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική
μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος
υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος,
εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς
γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή
υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι
άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο)
έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες
τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής
εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρα−
τιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει
το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέ−
κνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε
αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και
άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ
οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός
θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των
υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της πρώτης
παραγράφου.
4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα
απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και,
αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευερ−
γετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέ−
κνων, υπό τους περιορισμούς της πρώτης παραγράφου
του παρόντος άρθρου.
ii) «ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ»: τα υπό στοιχεία α΄, γ΄ και δ΄ της ανω−
τέρω περίπτωσης i.
Στην περίπτωση των τριτέκνων, για την εφαρμογή
της παρούσας, εμπίπτουν οι γονείς και τέκνα πολυμε−
λών οικογενειών με τρία (3) ζώντα τέκνα από νόμιμο
γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα
από αυτά δεν υπερβαίνει το 26ο έτος της ηλικίας του,
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέ−
ρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, που δεν
υπερβαίνουν επίσης το 26ο έτος της ηλικίας τους.
iii) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: τα υπό στοιχεία α΄, γ΄ και δ΄
της ανωτέρω περίπτωσης i και για κάθε υποπερίπτωση,
επί πλέον δικαιολογητικά, ως ακολούθως:
Α. Γι’ αυτούς που έχουν αδελφό ή αδελφή, που φοιτά
σε πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές
Ακαδημίες ή την ΑΣΠΑΙΤΕ καθώς και στις ΑΣΤΕ του

Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, διαφορετικής
πόλης της μόνιμης κατοικίας γονέων:
− αντί του υπό στοιχείο α΄ της περίπτωσης i Πιστο−
ποιητικού, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός τριμήνου πριν την
υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος ηλι−
κίας κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.
− Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής από την οποία προκύ−
πτει η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα προπτυχιακών
σπουδών του/της αδελφού/αδελφής, που έχει εισαχθεί
ύστερα από συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις, δεν
διανύουν το προβλεπόμενο τελευταίο έτος σπουδών
κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Η βε−
βαίωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριμήνου, πριν
την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.
Η έννοια της διαφορετικής πόλης από αυτή της μόνι−
μης κατοικίας είναι οποιαδήποτε πόλη εκτός του νομού
της μόνιμης κατοικίας.
Β. Γι’ αυτούς που είναι ορφανοί από τον έναν ή και
από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή
δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, αντί του υπό στοιχείο
α΄ της περίπτωσης i Πιστοποιητικού:
− Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το
Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός τριμήνου πριν την υπο−
βολή του μηχανογραφικού δελτίου, από το οποίο να
προκύπτει: α) ότι δεν έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος
ηλικίας κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου,
β) ο θάνατος του/των γονέων και, γ) για την περίπτωση
τέκνου/τέκνων άγαμης μητέρας, η μη αναγνώριση του/
των τέκνων της, των οποίων έχει τη γονική μέριμνα.
Γ. Γι’ αυτούς που έχουν γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύ−
γους, που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που
υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή
δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων
ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα
οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%:
− Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα
εκδίδεται με την προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης
μέλους Διδακτικού Προσωπικού Πανεπιστημίου (ΔΕΠ)
αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας. Κατά το πρώ−
το έτος εφαρμογής της παρούσας, γίνονται δεκτά τα
Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών, που εκδόθηκαν
χωρίς γνωμάτευση μέλους ΔΕΠ.
Δ. Γι’ αυτούς που είναι τέκνα των θυμάτων της τρο−
μοκρατίας, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α΄):
− Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα που
φονεύθηκε ή κατέστη ανίκανος.
Τα Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης που εκ−
δίδονται από ξένη υπηρεσία, πρέπει απαραιτήτως να
είναι: α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα αυτού που τα
υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξω−
τερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην
Ελλάδα, με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελλάδας, και β) επίσημα μεταφρασμένα από ελληνική
διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο
Εξωτερικών της Ελλάδας.
Όπου για τις παραπάνω περιπτώσεις προβλέπεται μη
υπέρβαση (συμπλήρωση) του ορίου ηλικίας θεωρείται η
31η Δεκεμβρίου ως ημεροχρονολογία γέννησης. Η ηλικία
αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και,
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σε περίπτωση αμφισβήτησης, από τη ληξιαρχική πράξη
γέννησης, που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα (90) ημερών
από τη γέννησης. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία
αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους ‘άνδρες
και από το γενικό μητρώο δημοτών (δημοτολόγιο) για τις
γυναίκες. Αν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο στο
οικείο μητρώο, επικρατεί η πρώτη εγγραφή. Βεβαίωση
της ηλικίας ή διόρθωση της εγγραφής με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο ουδέποτε λαμβάνεται υπόψη.
6. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι εισαχθέ−
ντες προσέρχονται στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήμα−
τος εισαγωγής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως
ορίζονται ανωτέρω, κατά τις ημερομηνίες εγγραφής. Με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή του Τμή−
ματος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εγκρίνεται
η εγγραφή των εισαγομένων των ειδικών περιπτώσεων
της παραγράφου 4, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών,
από την λήξη της ημερομηνίας εγγραφής.
Η απόφαση εγγραφής ανακοινώνεται από τη Γραμμα−
τεία της Σχολής ή του Τμήματος αρμοδίως. Η απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στη διαλυτική αίρεση
έγκρισης νομιμότητας της τελευταίας από το Πρυτανικό
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του ΤΕΙ.
Εάν το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το
Συμβούλιο του ΤΕΙ κρίνει ότι η εγγραφή δεν πρέπει να
πραγματοποιηθεί, στην περίπτωση μη συνδρομής των
προϋποθέσεων του άρθρου 59 παρ. 11 του Ν. 3966/2011
(ΦΕΚ/Α΄/118), λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαι−
ολογητικών και ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέ−
σεις υπαγωγής στην ειδική περίπτωση, τότε δεσμεύεται
η Γενική Συνέλευση του Τμήματος να την ανακαλέσει με
οριστική απόφαση διαγραφής από τους καταλόγους της
Σχολής ή του Τμήματος εισαγωγής.. Η απόφαση αυτή
κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους και στο Υπουργείο
Παιδείας για την ανάκληση της απόφασης του Υπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κύρωσης
των πινάκων εισαγωγής υποψηφίων στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, κατά το μέρος που αφορά τη διαγραφή
αυτών και τον αποκλεισμό τους κατά τα επόμενα δύο
ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής από
όλα τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ ή Σχολές.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέ−
σεις και να έχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τόσο
κατά την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου όσο
και κατά την εγγραφή στη σχολή ή τμήμα εισαγωγής,
εφόσον η ένταξη στην ειδική περίπτωση, που ανήκουν,
αποτελεί κριτήριο επιλογής για τον επί πλέον αριθμό
θέσεων εισακτέων».
7. Το άρθρο 10 καταργείται.
Β. Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ.
Φ.253/27456/Β6/11.3.2009 (ΦΕΚ Β΄ 493) υπουργικής από−
φασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματι−
κού Λυκείου (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
ως ακολούθως: «Με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2,3
και 4 της παρούσας αντικαθίστανται οι αντίστοιχες
διατάξεις των ταυτάριθμων παραγράφων και άρθρων
της απόφασης αυτής».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 15 Ιουνίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Αριθμ. Φ.151/64998/Β6
(5)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.151/20049/
Β6 (ΦΕΚ 272−Β/1.3.2007) υπουργικής απόφασης «Πρό−
σβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμι−
ας Εκπ/σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες
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΄) και των παραγράφων 1, 2 και 3 του ν.
3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α΄)».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 2525/1997,
όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) και
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 11
του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/20.2.2007
(ΦΕΚ Β΄ 272) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας εκπ/σης που
υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες...», όπως τροποποι−
ήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. Φ. 151/33886/
Β6/17.3.2008 (ΦΕΚ Β΄556), Φ. 151/34623/Β6/19.3.2009 (ΦΕΚ
Β΄ 636) και Φ.151/121021/Β6/1.6.2009 (ΦΕΚΒ΄2216), διόρθωση
σφάλματος (ΦΕΚΒ΄2282), Φ.151/19155/Β6/19.2.2010 (ΦΕΚ Β΄
220) και Φ151/41977/B6/9.4.2011 (ΦΕΚ Β΄ 832) όμοιες.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄/22.5.2005), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται
ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Τις διατάξεις της αριθμ. 1120/Η77.1.2010 (ΦΕΚ 1/Β΄/
8.1.2010) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πα−
νάρετου», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. Φ.151/
20049/Β6/20.2.2007 (ΦΕΚ Β΄ 272) Υπουργική απόφαση
«Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων
Β/θμιας εκπ/σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
1. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 ο τίτλος της ειδι−
κής κατηγορίας αντικαθίσταται ως εξής:
«7. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙ−
ΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ».
2. Στο τέλος των παραγράφων 4Α, 4Β, 5 και 6 της
παρούσας προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι υπαγόμενοι στην ειδική αυτή κατηγορία που έχουν
εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα μπορούν να υποβάλουν νέα
αίτηση−μηχανογραφικό δελτίο για αλλαγή σχολής μέχρι
και το αμέσως επόμενο έτος από αυτό της πρώτης
εισαγωγής τους σε σχολή ή τμήμα σχολής. Για τις πε−
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ριπτώσεις 4Β, 5 και 6 η ισχύς του εδαφίου αυτού θα
αρχίσει από το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013».
Άρθρο 2
1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 2
Σχολές και Τμήματα Πρόσβασης −
Αριθμός θέσεων εισακτέων
α. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες των παρα−
γράφων 1−7 του άρθρου 1 της παρούσας έχουν δικαίωμα
πρόσβασης στις σχολές και στα τμήματα των Πανεπι−
στημίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Τ.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της
Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκ−
παίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε.), των Ανώτερων Σχολών Του−
ριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού, των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών
των Ενόπλων Δυνάμεων και στις Σχολές της Αστυνο−
μικής Ακαδημίας εξαιρουμένων των υπαγομένων στις
ειδικές κατηγορίες 4Α, 4Β, 5, 6 και 7, που δεν εισάγονται
στις σχολές και τμήματα των Ανώτατων Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις Στρατιωτικές Σχολές
Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις Σχολές
της Αστυνομικής Ακαδημίας και επί πλέον των υπα−
γομένων στην ειδική κατηγορία 7 που δεν εισάγονται
στα τμήματα Θεολογίας των Πανεπιστημίων Αθήνας και
Θεσσαλονίκης, Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
των προγραμμάτων σπουδών των Ανώτατων Εκκλησι−
αστικών Ακαδημιών».
β. 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/Α΄/266) και οι θέσεις
αυτές είναι κοινές για τους υποψηφίους όλων των ειδι−
κών κατηγοριών της παρούσας παραγράφου.
γ. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγρά−
φου 9 της παρούσας, όπως ισχύει, οι οποίοι κατά τη
διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί
στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών,
Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και τους
έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυ−
σό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), μπορούν να εισαχθούν
καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε οποιαδήποτε
σχολή ή τμήμα Πανεπιστημίου του επιστημονικού πεδίου
του άρθρου 1 και 2 της υπ’ αριθμ. Φ.253/28934/Β6/2006
(ΦΕΚ Β΄ 391) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει, για το οποίο ένα τουλάχιστον από τα
μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, που ορίζονται στο
άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης, περιλαμβάνεται στα
μαθήματα κατεύθυνσης στην οποία υπάγεται και το
μάθημα, στο οποίο διακρίθηκαν στην αντίστοιχη Βαλ−
κανική ή Διεθνή Ολυμπιάδα οι υποψήφιοι. Οι κάτοχοι
απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑΛ (Ομάδα
Α), που έχουν διακριθεί στην Ολυμπιάδα της Πληρο−
φορικής, μπορούν να εγγραφούν σε τμήματα ΤΕΙ στα
οποία εισάγονται οι απόφοιτοι του τομέα Πληροφορικής
του ΕΠΑΛ.

δ. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου αυτού τα
τμήματα των εικαστικών τεχνών της Α.Σ.Κ. Τ., Εικαστικών
και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα−
κεδονίας, δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας
απόφασης.
ε. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων στις σχολές και
τα τμήματα των προηγούμενων περιπτώσεων καθορί−
ζεται από την προβλεπόμενη από το άρθρο 59 παρ. 11
του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) υπουργική απόφαση, που
εκδίδεται κατ’ έτος.
Άρθρο 3
1α. Το άρθρο 3 μετονομάζεται σε:
«Αίτηση−Μηχανογραφικό Δελτίο, τρόπος−τόπος−χρό−
νος υποβολής − Δικαιολογητικά».
β. Η εισαγωγική πρόταση του άρθρου 3 αντικαθίσταται
ως εξής: «Α.1) Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες
των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας
υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, αίτηση συμ−
μετοχής στις εξετάσεις και μηχανογραφικό δελτίο από
οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή έχει πρόσβαση,
σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από το Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Μετά
τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας οριστικής υπο−
βολής, καμία εκπρόθεσμη αίτηση και μηχανογραφικό
δελτίο δεν γίνονται δεκτά.
Οι υποψήφιοι, αφού εκτυπώσουν από το ηλεκτρονικό
σύστημα υποβολής την αίτηση συμμετοχής στις εξε−
τάσεις και το μηχανογραφικό δελτίο, υπογράφουν στα
πεδία που έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, με
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, αρμοδίως υπογε−
γραμμένη επίσης, στην οποία δηλώνουν ότι έχουν τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή τους
στην ειδική κατηγορία που υπάγονται και ότι τα ίδια
αυτά δικαιολογητικά θα προσκομίσουν για την εγγρα−
φή τους στη σχολή ή το τμήμα εισαγωγής τους και
με δύο φωτογραφίες, τα αποστέλλουν στην επιτροπή
ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφι−
κών δελτίων του Υπουργείου Παιδείας του άρθρου 9
ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικών
δελτίων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων.
Οι υποψήφιοι αποστέλλουν μόνο μία (1) αίτηση και
ένα (1) μηχανογραφικό δελτίο. Μετά την αποστολή των
παραπάνω εντύπων δεν θα γίνεται αποδεκτή άλλη αί−
τηση ή μηχανογραφικό δελτίο ή τροποποίηση αυτών.
Έγκυρα θεωρούνται αυτά που φέρουν την υπογραφή
των υποψηφίων. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι υπο−
γράψουν και αποστείλουν περισσότερα του ενός μηχα−
νογραφικά, έγκυρο θεωρείται αυτό που έχει αποσταλεί
την πρώτη φορά.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγο−
ρία, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα παράγραφο,
οι υποψήφιοι καταθέτουν στη γραμματεία της σχολής
επιτυχίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των
δικαιολογητικών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγ−
γραφή τους. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις
προϋποθέσεις και να έχουν τα απαραίτητα δικαιολο−
γητικά της κατηγορίας τους κατά την εγγραφή τους
στη σχολή ή τμήμα εισαγωγής τους, όπως οι ίδιοι με
την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 έχουν δηλώσει
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για την επιτροπή ελέγχου του άρθρου 9 του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
και με όμοια Υπεύθυνη Δήλωση υποχρεούνται να δη−
λώνουν κατά τη προσκόμιση των δικαιολογητικών για
την εγγραφή του στη Γραμματεία της Σχολής ή του
τμήματος. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι
εισαχθέντες προσέρχονται στη Γραμματεία της Σχολής
ή Τμήματος εισαγωγής κατά τις ημερομηνίες εγγραφής.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή
του Τμήματος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών,
εγκρίνεται η εγγραφή των εισαγομένων των ανωτέρω
ειδικών κατηγοριών, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών,
από τη λήξη της ημερομηνίας εγγραφής. Η απόφαση
εγγραφής ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχο−
λής ή του Τμήματος αρμοδίως. Αντίγραφο αυτής κοι−
νοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στη
διαλυτική αίρεση έγκρισης νομιμότητας της τελευταί−
ας από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου
ή το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Εάν το Πρυτανικό Συμβούλιο
του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του ΤΕΙ κρίνει ότι
η εγγραφή δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί, στην πε−
ρίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων του άρ−
θρου 1 της παρούσας και ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες
προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική περίπτωση λόγω
υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, τότε
δεσμεύεται η Γενική Συνέλευση του Τμήματος να την
ανακαλέσει με οριστική απόφαση διαγραφής από τους
καταλόγους της Σχολής ή του Τμήματος εισαγωγής. Η
απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους
και στο Υπουργείο Παιδείας για την ανάκληση της από−
φασης του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων κύρωσης των πινάκων εισαγωγής υπο−
ψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το μέρος
που αφορά τη διαγραφή αυτών και τον αποκλεισμό
τους κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε
διαδικασία εισαγωγής από όλα τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ
ή Σχολές».
Οι θέσεις των διαγραφέντων δεν αναπληρώνονται
ούτε μεταφέρονται.
γ. Στο τέλος του εδαφίου iii της παραγράφου στ’ του
άρθρου 3 προστίθεται φράση ως εξής: «ή συντονιστές
εκπαίδευσης. Όπου στις παραγράφους του παρόντος
άρθρου αναφέρεται η φράση «υποβάλλουν» αυτή αντι−
καθίσταται με τη φράση «προσκομίζουν στη Γραμματεία
της Σχολής ή του Τμήματος εισαγωγής».
δ. Η παράγραφος 2 καταργείται.
ε. Η περίπτωση Β΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«Β. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες των παρα−
γράφων 4Α και 4Β του άρθρου 1 της παρούσας υπο−
βάλλουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου Αίτηση−Μηχα−
νογραφικό Δελτίο, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται
από το Υπουργείο Παιδείας.
Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν την αίτηση−μηχανογρα−
φικό δελτίο, εκτυπώνουν, υπογράφουν και αποστέλλουν
στην επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου αιτήσεων−
μηχανογραφικών δελτίων του άρθρου 10 της παρούσας
συνοδευόμενο με Φωτοτυπία Διαβατηρίου και δύο (2)
φωτογραφίες.
Οι υπαγόμενοι στις ειδικές αυτές κατηγορίες, μετά την
έγκριση της εισαγωγής τους οφείλουν να προσκομίσουν
στη Γενική Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος
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εισαγωγής για την εγγραφή τους μαζί με τα λοιπά
δικαιολογητικά του άρθρου 8 και:
i) Πρωτότυπο τίτλο απόλυσης επικυρωμένο από την
αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου.
ii) 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 της Κυπριακής Δημοκρατίας.
iii) 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.
iν) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της οικείας
χώρας για την καταγωγή των υποψηφίων και των δύο
γονέων.
ν) Δύο (2) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος.
στ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι κά−
τοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης της Ελλάδας, ούτε έχει εισαχθεί σε σχολή
ή τμήμα της Ελλάδας προηγούμενο έτος με την ειδική
κατηγορία. Στην περίπτωση που έχει εισαχθεί προη−
γούμενο έτος σε τμήμα ή σχολή της τριτοβάθμιας εκ−
παίδευσης στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η σχολή
ή το τμήμα και το έτος εισαγωγής του.
vi) Βεβαίωση τα αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωμα−
τικής 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 της αποφοίτησης του.
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι εισα−
χθέντες προσέρχονται στη Γραμματεία της Σχολής ή
Τμήματος εισαγωγής κατά τις ημερομηνίες εγγραφής.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή
του Τμήματος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών,
εγκρίνεται η εγγραφή των εισαγομένων των ανωτέρω
ειδικών κατηγοριών, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών,
από τη λήξη της ημερομηνίας εγγραφής. Η απόφαση
εγγραφής ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχο−
λής ή του Τμήματος αρμοδίως. Αντίγραφο αυτής κοι−
νοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στη
διαλυτική αίρεση έγκρισης νομιμότητας της τελευταί−
ας από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου
ή το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Εάν το Πρυτανικό Συμβούλιο
του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του ΤΕΙ κρίνει ότι
η εγγραφή δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί, στην πε−
ρίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων του άρ−
θρου 1 της παρούσας και ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες
προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική περίπτωση λόγω
υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, τότε
δεσμεύεται η Γενική Συνέλευση του Τμήματος να την
ανακαλέσει με οριστική απόφαση διαγραφής από τους
καταλόγους της Σχολής ή του Τμήματος εισαγωγής. Η
απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους
και στο Υπουργείο Παιδείας για την ανάκληση της από−
φασης του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων κύρωσης των πινάκων εισαγωγής υπο−
ψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το μέρος
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που αφορά τη διαγραφή αυτών και τον αποκλεισμό
τους κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε
διαδικασία εισαγωγής από όλα τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ
ή Σχολές».
Οι θέσεις των διαγραφέντων δεν αναπληρώνονται
ούτε μεταφέρονται.
ζ) Οι υπαγόμενοι σε μία από τις ειδικές κατηγορίες
των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 1 της παρούσας
υποβάλλουν στις οικείες υπηρεσίες τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται από τις σχετικές προκηρύξεις των
υποτροφιών και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται
για το σκοπό αυτό.
η. Η περίπτωση Δ αντικαθίσταται ως εξής:
«Δ. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία «Έλληνες
πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης»,
κατά την ηλεκτρονική οριστικοποίηση του μηχανογρα−
φικού δελτίου, πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση Δήμου
των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια
των οποίων είναι γραμμένοι. Αν έχουν μετεγγραφεί σε
άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε θα πρέπει από τη
βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου, να προκύπτει ότι
μετεγγράφησαν σ’ αυτόν από Δήμο των ανωτέρω Νο−
μών. Τη βεβαίωση αυτή θα προσκομίσουν, υποχρεωτικά,
στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος εισαγωγής
κατά την εγγραφή τους με τα λοιπά δικαιολογητικά
του άρθρου 8».
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις
και να έχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατά την
εγγραφή τους στη σχολή ή τμήμα εισαγωγής τους.
Για τη ολοκλήρωση της εγγραφής τους ισχύουν όσα
ορίζονται για τις περιπτώσεις Α΄ και Β΄.
θ. Οι παράγραφοι 2, 3 και 9 της περίπτωσης Ζ’ του
άρθρου 3 καταργούνται.
ι. Η παρ. 5 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η επιλογή των υποψηφίων της ειδικής κατηγορί−
ας Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας
Θράκης γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που
προκύπτουν από τις διατάξεις των αριθμ. Φ.253/28934/
Β6/2006 (ΦΕΚ 391 Β΄) και Φ.151/22071/Β6/3.3.2009 (ΦΕΚ
373 Β΄) υπουργικών αποφάσεων, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν. Κατά τη διαδικασία επιλογής, κάθε υποψή−
φιος των παραπάνω περιπτώσεων κρίνεται για επιλογή,
σε κάθε σχολή ή τμήμα, με βάση το σύνολο των μορίων,
κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησης
του στο Μηχανογραφικό Δελτίο, κατά πρώτον, ως υπο−
ψήφιος της γενικής σειράς για το σύνολο των θέσεων

που αντιστοιχούν στο Γενικό Λύκειο − ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β)
και το σύνολο των θέσεων που αντιστοιχούν στα ΕΠΑΛ
(ΟΜΑΔΑ Α). Εάν δεν εισάγεται στη σχολή ή το τμήμα,
που έχει δηλώσει πρώτο στις προτιμήσεις του, κρίνεται,
για επιλογή, για τις ειδικές θέσεις της ίδιας σχολής ή
τμήματος, ως υποψήφιος της ειδικής κατηγορίας Έλλη−
νες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης.
Εάν και πάλι δεν εισάγεται ούτε με το ειδικό ποσοστό
στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα, η ίδια διαδικασία
επιλογής συνεχίζεται για τις επόμενες προτιμήσεις του,
πρώτα με τη γενική σειρά και σε περίπτωση μη εισαγω−
γής του με τη σειρά αυτή, εξετάζεται για τις θέσεις, της
ειδικής κατηγορίας Έλληνα πολίτη της μουσουλμανικής
μειονότητας Θράκης, που έχει δηλώσει ότι ανήκει και
πάντα σύμφωνα με το σύνολο των μορίων του έως την
εισαγωγή του».
Άρθρο 4
1. Η παράγραφος μετά το ii του εδαφίου α της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 8 διαγράφεται.
2. Στο άρθρο 9 ο τίτλος «Επιτροπή συγκέντρωσης
και ελέγχου δικαιολογητικών Ελλήνων του εξωτερικού
μετονομάζεται σε «Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγ−
χου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικού δελτίου
Ελλήνων του εξωτερικού».
3. Στο άρθρο 10 ο τίτλος «Επιτροπή συγκέντρωσης και
ελέγχου δικαιολογητικών Αλλοδαπών − Αλλογενών και
Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών
μελών της Ε.Ε μη Ελληνικής καταγωγής» μετονομάζεται
σε «Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου μηχανογρα−
φικών Αλλοδαπών −Αλλογενών και Αποφοίτων Λυκείων
ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε μη ελ−
ληνικής καταγωγής».
4. Η προτελευταία περίοδος της παραγράφου 3 του
άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: «και στη συνέχεια
αποστέλλεται σε δύο (2) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική
μορφή στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων ώστε να χρησιμοποιηθεί στην επιλογή
των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Ιουνίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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