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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.253/193309/Α5
(1)
Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων
με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του
Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/2013), όπως τροποποιήθη−
κε και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 «Θέμα−

τα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του
Ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,... και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄/2015).
2. Τις διατάξεις του άρ. 3 «Εισαγωγή στην Τριτο−
βάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου» του
Ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια,
Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 50 Α΄/2015).
3. Την υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργική από−
φαση «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Ει−
σαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του
άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄) και συντελεστές
βαρύτητας μαθημάτων» (ΦΕΚ 995 Β΄/2015).
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπρο−
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αν. Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθ. 46 παρ. 1 και 4 του αρ. 48
παρ. 2 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98Α΄).
6. Την υπ’ αριθμ. 192883/Β3/27.11.2015 εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των διαδικασιών πρόσβασης και επι−
λογής των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού
Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με
το Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Αίτηση − Δήλωση για συμμετοχή
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιου και Δ΄ τάξης εσπε−
ρινού Γενικού Λυκείου οι οποίοι επιθυμούν να συμμε−
τάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιου ή
εσπερινού Γενικού Λυκείου αντίστοιχα υποβάλλουν στο
Λύκειο φοίτησής τους σχετική Αίτηση − Δήλωση.
Με την Αίτηση − Δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία (3) κοινά
μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά,
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β) Το τέταρτο (4ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί
πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα (1) Επιστη−
μονικό Πεδίο,
γ) Το πέμπτο (5ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί
πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε δύο (2) Επιστη−
μονικά Πεδία,
δ) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξε−
ταστεί.
Την ανωτέρω Αίτηση − Δήλωση υποβάλλουν και οι
κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυ−
κείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου Σχολεί−
ου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή δευτεροβάθμιου
κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και
οι κάτοχοι ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου,
εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδι−
κές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου οποιοδήποτε άλλο
έτος από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο
τους. Για τη συμμετοχή τους σε νέα εξέταση η Αίτηση−
Δήλωση υποβάλλεται στο Γενικό Λύκειο από το οποίο
αποφοίτησαν ή σε αυτό που είναι πλησιέστερο στον
τόπο μόνιμης κατοικίας τους.
Η Αίτηση−Δήλωση των αποφοίτων συνοδεύεται υπο−
χρεωτικά από ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου
απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν
πρόκειται για υποψήφιο που επιθυμεί να συμμετάσχει
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών Γενικών
Λυκείων, τότε η Αίτηση − Δήλωση συνοδεύεται από τα
δικαιολογητικά απόδειξης συνδρομής των προϋποθέ−
σεων που ορίζονται από τις διατάξεις του εδαφίου Β΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ
188−Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του
άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90−Α΄) και τροποποιή−
θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3879/2010
(ΦΕΚ 163−Α΄) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
25 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63−Α΄).
Αν ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδο−
θεί από ξένο σχολείο συνυποβάλλεται βεβαίωση της
οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας
της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συ−
γκεκριμένο σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο
συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής
σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην περίπτωση που
ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από
ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα απαιτείται
επιπλέον βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχο−
λείου αυτού στην Ελλάδα.
Οι μαθητές δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προ−
σανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακο−
λουθούν ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να
εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προ−
σανατολισμού.
Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ξένων σχολείων
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα μπορούν να λαμ−
βάνουν μέρος στις εξετάσεις και οφείλουν να καταθέ−
σουν το αντίγραφο του απολυτηρίου στο Λύκειο που
υπέβαλαν την Αίτηση−Δήλωση το αργότερο έως την
ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξε−
τάσεων του Γενικού Λυκείου. Σε περίπτωση που κάποιος
μαθητής δεν καταθέσει το απολυτήριο του εντός της
ανωτέρω προθεσμίας, τότε ο Διευθυντής του Λυκείου
στο οποίο υποβλήθηκε η Αίτηση ενημερώνει τη Διεύ−
θυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΠΕΘ ότι ο
μαθητής δεν κατέθεσε απολυτήριο.

Η Αίτηση−Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε προ−
θεσμία που ανακοινώνεται από το ΥΠΠΕΘ, από τον ίδιο
τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκ−
πρόσωπο του εντός του μηνός Φεβρουαρίου του έτους
που επιθυμεί τη συμμετοχή του στις Πανελλαδικές, εκ−
φράζει την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου και
δεν τροποποιείται.
Άρθρο 2
Συντελεστές Βαρύτητας ειδικών μαθημάτων
και πρακτικών δοκιμασιών
Για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ενός
ή περισσοτέρων ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δο−
κιμασιών, όπως αυτά έχουν οριστεί με την υπ’ αριθμ.
Φ.253/128314/Β6/2002 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1538
Β΄/2002) «Ορισμός των Τμημάτων και των Σχολών των
Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών
Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται
εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα
αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες
για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον
τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγη−
σης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρα−
κτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι συντελεστές του
ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών κατά
περίπτωση είναι:
¡. Δύο (2) για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται
εξέταση στα ειδικά μαθήματα:
«Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο»
«Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικα−
νοτήτων».
ii. Δύο (2) για τα τμήματα:
Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών,
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του
Ιονίου Πανεπιστημίου Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού.
iii. Ένα (1) για το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστη−
μών της Τέχνης Παν. Ιωαννίνων για το οποίο απαιτεί−
ται εξέταση στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο» και
για όλες τις λοιπές σχολές και τμήματα για τα οποία
απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας,
με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ¡ και ii του παρό−
ντος άρθρου.
Άρθρο 3
Τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
1. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε
υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και
τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που είναι
ενταγμένα σε Επιστημονικά Πεδία σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
995Β΄/2015), γίνεται ως εξής:
Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη
κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πα−
νελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προ−
βλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει
ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο,
όπως ορίστηκαν στο άρ. 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50
Α΄/2015), πολλαπλασιάζεται επί δύο (2). Στη συνέχεια,
στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γρα−
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πτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους
συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην
Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για
το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως καθορίστη−
καν στο άρ. 2 της υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ 995 Β΄/2015). Το τελικό άθροισμα
πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100). Σε περίπτωση που
ο υποψήφιος εξεταστεί πανελλαδικά και σε ένα πέμπτο
(5ο) μάθημα προκειμένου να έχει πρόσβαση σε δεύτερο
Επιστημονικό Πεδίο, τότε ο υπολογισμός των μορίων
του για κάθε ένα από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που
έχει δικαίωμα να δηλώσει προτίμηση γίνεται με βάση
τα αντίστοιχα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μα−
θήματα όπως αυτά προβλέπονται στην παρ. 3 του άρ.
3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50Α΄/2015).
2. Προκειμένου για Σχολές ή Τμήματα για τα οποία
απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δο−
κιμασιών ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων
κάθε υποψηφίου γίνεται ως εξής:
Στο σύνολο μορίων της προηγούμενης παραγράφου
προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από τον πολλα−
πλασιασμό με το εκατό (100) του γινομένου του βαθμού
του υποψηφίου στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή στις
πρακτικές δοκιμασίες με τον αντίστοιχο συντελεστή
κατά περίπτωση. Κατά την εφαρμογή της παρούσας
διάταξης:
¡ Βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο γραπτός βαθμός
που σημείωσε στην απαιτούμενη εξέταση ο υποψήφιος
μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με
προσέγγιση δεκάτου. Για τις περιπτώσεις που εξετά−
ζονται δύο ειδικά μαθήματα είναι ο μέσος όρος των
βαθμών των δύο ειδικών μαθημάτων. Ο μέσος όρος
υπολογίζεται μετά την αναγωγή των βαθμών των δύο
μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα και εκφράζεται
με προσέγγιση εκατοστού.
Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξετασθεί σε
περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός
στο μάθημα της ξένης γλώσσας, για τα τμήματα που
απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από
αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτε−
ρος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές
γλώσσες.
ii Βαθμός πρακτικών δοκιμασιών είναι ο μέσος όρος
των βαθμών που αντιστοιχούν στις τρεις δοκιμασίες
αγωνίσματα που διαγωνίστηκε ο υποψήφιος και ο οποί−
ος εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.
Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση δεκά−
του, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προ−
κύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε,
αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο
του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται
στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και
αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα
τα υπόλοιπα πέραν του πρώτου δεκαδικά ψηφία. Για
τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση εκατοστού,
στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν
περισσότερα των δύο δεκαδικά ψηφία τότε, αν το τρίτο
δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5),
το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως
επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μι−
κρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα
πέραν του δεύτερου δεκαδικά ψηφία.
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3. Αν ο υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μα−
θήματος Ομάδας Προσανατολισμού ή γενικής παιδείας
που επέλεξε να εξετασθεί πανελλαδικά, τότε θεωρείται
ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γρα−
πτό βαθμό μηδέν (0). Για να λάβει μέρος στη διαδικασία
επιλογής για εισαγωγή στις Σχολές και τα Τμήματα του
άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 995 Β΄/2015) θα πρέπει να συμμετάσχει
στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ένα τουλάχιστον μάθη−
μα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει και
το οποίο ανήκει στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα
του Επιστημονικού Πεδίου που δηλώνει.
Άρθρο 4
Δικαιούχοι υποβολής Δήλωσης προτίμησης
(Μηχανογραφικό Δελτίο) εισαγωγής
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
1. Δικαίωμα υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου προ−
τιμήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές, στα
Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμη−
μάτων του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ253/85476/Α5/2015
(ΦΕΚ 995 Β΄) υπουργικής απόφασης έχουν οι υποψή−
φιοι, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις ημερήσιου Γενικού Λυκείου με το σύστημα
εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193
Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την επιφύλαξη
της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσας.
2. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του
άρθρου αυτού μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό
Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου για δύο (2) κατ' ανώ−
τατο όριο επιστημονικά πεδία του άρθρου 1 της υπ’
αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
995 Β΄/2015) για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισα−
γωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων,
Τ.Ε.Ι, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,
Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ανωτάτων
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ανω−
τέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ),
Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας
καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Οι ως
άνω υποψήφιοι διεκδικούν:
α) αριθμό θέσεων εισακτέων, όπως αυτές ορίζονται
στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, με την επιφύ−
λαξη των διατάξεων της παρ. 33 του άρθρου 39 του
Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, της παρ. 1 του αρ. 13 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193
Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και της
παραγράφου 1 του αρ. 40 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143 Α΄),
εφόσον υποβάλλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο προτι−
μήσεων υποψηφίου το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις.
β) 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής
ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με
βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασης τους στα
πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ημερήσιων
Λυκείων, στα ειδικά μαθήματα και στις πρακτικές δοκι−
μασίες για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός ενός (1) έτους αυτού
που έπεται της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς
εξεταζόμενα μαθήματα των ημερήσιων Λυκείων, στα
ειδικά μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες για την
πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
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3. Οι υποψήφιοι Εσπερινού Γενικού ή Ενιαίου Λυκεί−
ου που πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου β της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188
Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του
άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) και τροποποιή−
θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3879/2010
(ΦΕΚ 163 Α΄) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
25 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄), έχουν δικαίωμα να
υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υπο−
ψηφίου για δύο (2) κατ' ανώτατο όριο Επιστημονικά
Πεδία του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 995 Β΄/2015) για εισαγω−
γή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις
Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ,
των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Σχολών
της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού το ίδιο έτος που
συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Εσπερινού
Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπί−
στηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει, με την επιφύλαξη της παραγράφου
3 του άρθρου 3 της παρούσας και για το ποσοστό
θέσεων που ορίζεται κάθε χρόνο για τους υποψηφίους
της κατηγορίας αυτής πέραν του αριθμού εισακτέων.
Άρθρο 5
Δικαιολογητικά, τόπος και χρόνος υποβολής
της Δήλωσης προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο)ει−
σαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
1. Οι υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν την εισαγωγή
στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κα−
τευθύνσεις των Τμημάτων του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.
Φ253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β΄) υπουργικής απόφα−
σης και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της
παρούσας, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, Μηχανογραφικό
Δελτίο με τις προτιμήσεις των Τμημάτων εισαγωγής
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ύστερα από πρόσκληση
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
2α. Στο μηχανογραφικό δελτίο ο υποψήφιος μπορεί να
δηλώνει προτίμηση για όσες Σχολές ή Τμήματα επιθυ−
μεί, από αυτά που περιλαμβάνονται σε ένα ή δύο, κατ'
ανώτατο όριο, Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 1 της
υπ’ αριθμ. Φ253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β΄) υπουργικής
απόφασης και με οποιαδήποτε σειρά. Με τη δήλωση του
ο υποψήφιος προσδιορίζει για ποιες Σχολές ή ποια Τμή−
ματα επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.
β. Ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε ένα
ή δύο από τα προτεινόμενα επιστημονικά πεδία του
άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β΄)
υπουργικής απόφασης, στα οποία έχει πρόσβαση μέσα
από την Ομάδα Προσανατολισμού του, σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄/2015)
και εφόσον έχει εξεταστεί πανελλαδικά στα μαθήματα
που προβλέπονται για τα συγκεκριμένα επιστημονικά
πεδία με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3 της
παρούσας.
γ. 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, εί−
ναι ενταγμένα. Σχολή ή Τμήμα που περιλαμβάνεται και
στα δύο Επιστημονικά Πεδία που επέλεξε ο υποψήφιος
δηλώνεται μόνο μία φορά. Για τις Σχολές ή Τμήματα

που είναι κοινά στα δύο Επιστημονικά Πεδία τα οποία
επέλεξε ο υποψήφιος, λαμβάνεται υπόψη για την επι−
λογή του στις συγκεκριμένες Σχολές ή Τμήματα το
μεγαλύτερο από τα δύο σύνολα μορίων από αυτά που
αντιστοιχούν σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο που επέλεξε
ο υποψήφιος, ανεξάρτητα από το Επιστημονικό Πεδίο
στο οποίο δήλωσε την προτίμηση του. Αντίθετα, για τις
Σχολές ή Τμήματα που είναι κοινά σε περισσότερα του
ενός Επιστημονικά Πεδία, από τα οποία ο υποψήφιος
επέλεξε μόνο το ένα, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια που
αντιστοιχούν στο Επιστημονικό Πεδίο που επέλεξε.
δ. 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 δήλωσή του, με ένδειξη προγενέστερη σε σχέση με
τις άλλες Σχολές ή Τμήματα, που έχει δηλώσει.
ε. Η δήλωση προτίμησης Σχολών ή Τμημάτων στο
Μηχανογραφικό Δελτίο υποψηφίου, που υποβάλλεται
ηλεκτρονικά, με τα ατομικά στοιχεία και τις επιλογές
προτίμησης Σχολών ή Τμημάτων εισαγωγής, αποτελεί
επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφική επεξερ−
γασία των στοιχείων του υποψηφίου. Η δήλωση προτι−
μήσεων κάθε υποψηφίου στο Μηχανογραφικό Δελτίο
αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησης
του, η οποία είναι οριστική, και μόνο εντός της προ−
θεσμίας υποβολής της επιτρέπεται η συμπλήρωση ή η
τροποποίησή της. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υπο−
βολής και εντός χρονικού διαστήματος, καθοριζόμενου
από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής,
επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δή−
λωσης προτιμήσεών του.
3. 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 κάτοχος της
φοίτησε και στις δύο τελευταίες τάξεις σε Εσπερινό
Γενικό Λύκειο. Αν ο υποψήφιος υπάγεται στις διατάξεις
της περίπτωσης ii του εδαφίου Β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 2 του N. 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: ¡) 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 επιμέλειά του, έχει
αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%. Στην περίπτωση
της επιμέλειας υποβάλλεται και αντίγραφο της σχετικής
απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας, ή ¡v) 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
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του ταυτότητας ή ¡ν) Βεβαίωση οικείου φορέα, από την
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος, κατά τη διάρκεια
της φοίτησής του στην τελευταία τάξη του Γενικού
Εσπερινού Λυκείου, ακολουθούσε πρόγραμμα απεξάρτη−
σης, το οποίο λειτουργούσε στις προμεσημβρινές ώρες
της ημέρας. Όσοι αποκτούν απολυτήριο εσπερινού γενι−
κού λυκείου από το σχολικό έτος 2012−2013 και εφεξής
πρέπει να έχουν πλήρη φοίτηση και στις δύο τελευταίες
τάξεις του εσπερινού γενικού λυκείου. Πλήρης φοίτηση
κατά την έννοια της διάταξης αυτής υπάρχει όταν ο
μαθητής έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα και των
δύο τελευταίων τάξεων του εσπερινού γενικού λυκείου,
από την έναρξη και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους.
4. Προκειμένου για κάτοχο απολυτηρίου τίτλου ξένου
σχολείου, ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει και βεβαίωση
της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της
χώρας, το πρόγραμμα των σπουδών της οποίας ακο−
λουθεί το σχολείο αυτό, από το οποίο να προκύπτει η
δυνατότητα εισαγωγής του σε πανεπιστήμια της χώρας
αυτής. Εφόσον ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο
που λειτουργεί στην Ελλάδα, εκτός της ανωτέρω βεβαί−
ωσης, απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση για τη νόμιμη
λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα
Άρθρο 6
Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Ενιαί−
ου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου Σχο−
λείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή Δευτεροβάθμιου
κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και
στους κατόχους ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυ−
κείου ή κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ξένου σχολείου που έχουν συμμετάσχει
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις της Γ΄ τάξης ημερησίου
ή Δ΄ τάξης εσπερινού Γενικού Λυκείου χορηγείται Βε−
βαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του
έτους εξέτασης.
Στη Βεβαίωση Συμμετοχής αναγράφονται αριθμός
πρωτοκόλλου, τα στοιχεία και ο κωδικός αριθμός του
Λυκείου που την χορηγεί, τα ατομικά στοιχεία του υπο−
ψηφίου και το Λύκειο αποφοίτησής του, το σχολικό
έτος συμμετοχής του υποψηφίου στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου για εισαγωγή στην Τρι−
τοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και ο κωδικός αριθμός με
τον οποίο έλαβε μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Στη Βεβαίωση Συμμετοχής αναγράφονται επίσης η
Ομάδα Προσανατολισμού στην οποία εξετάστηκε ο
υποψήφιος, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε πα−
νελλαδικά, ο γραπτός βαθμός που πέτυχε για κάθε
πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα και το σύνολο των
μορίων που συγκεντρώνει για το ένα (1) ή τα δύο (2)
επιστημονικά πεδία που δύναται να είναι υποψήφιος.
Η Βεβαίωση Συμμετοχής φέρει στο άνω αριστερό μέ−
ρος το εθνόσημο, υπογράφεται από τον Διευθυντή του
Λυκείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του και σφραγίζεται
με τη σφραγίδα του Λυκείου που την εκδίδει.
Η Βεβαίωση Συμμετοχής χορηγείται στους υποψη−
φίους μετά την οριστικοποίηση των βαθμολογιών των
Πανελλαδικών Εξετάσεων του οικείου έτους, σύμφωνα
με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
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Άρθρο 7
Συγκέντρωση βαθμολογιών και προτιμήσεων
υποψηφίων − Προϋποθέσεις συμμετοχής
και διαδικασία επιλογής εισαγομένων
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης
αυτής τα Βαθμολογικά Κέντρα καταχωρούν τις βαθ−
μολογίες των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζό−
μενα μαθήματα στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα,
που υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η οποία αποστέλλει ηλε−
κτρονικά τις καταστάσεις βαθμολογιών ανά Λύκειο.
Η αρμόδια Διεύθυνση αφού συγκεντρώσει τα κατατε−
θειμένα Μηχανογραφικά Δελτία των υποψηφίων, τους
γραπτούς βαθμούς των πανελλαδικώς εξεταζομένων
μαθημάτων τους και λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό
εισακτέων της κατηγορίας που διεκδικούν, καθώς και
το χαρακτηριστικό της κατηγορίας στην οποία ανήκουν
ξεκινά τα στάδια της επεξεργασίας. Η Επιτροπή Έκδοσης
Αποτελεσμάτων Επιλογής ελέγχει και δίνει τις απαιτού−
μενες κατευθύνσεις στα ενδιάμεσα στάδια της επεξερ−
γασίας αποτελεσμάτων. Μετά τον τελικό έλεγχο η αρ−
μόδια Διεύθυνση προβαίνει στην τελική επεξεργασία τα
αποτελέσματα της οποίας διαβιβάζονται στην Επιτροπή
Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής προκειμένου να διε−
νεργήσει τους τελικούς ελέγχους και να εκδώσει τα απο−
τελέσματα επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
2. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή υποψηφίων στις
διαδικασίες επιλογής:
¡) να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή
Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοι−
χου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή δευτε−
ροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου
ή ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου ή κάτοχοι
απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξένου
σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό ή στο εξωτε−
ρικό, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής
που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, με την επιφύλαξη της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσας και να πληρούν
όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας,
ii) να έχουν υποβάλει οριστικοποιημένο Μηχανογραφι−
κό Δελτίο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 5
της παρούσας.
¡ii) Επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή υποψη−
φίων στις διαδικασίες επιλογής:
α) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυ−
νάμεων, των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Ακαδημιών Εμπορι−
κού Ναυτικού είναι να έχουν κριθεί ικανοί για τις Σχολές
αυτές κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενερ−
γούνται για το σκοπό αυτό από τις ίδιες τις Σχολές
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β) των Τμημάτων για τα οποία απαιτείται εξέταση
σε ειδικό μάθημα είναι η επιτυχία βαθμού στο ειδικό
μάθημα ίσου με το μισό τουλάχιστον του μέγιστου δυ−
νατού. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα,
η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από
τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα.
γ) των ΤΕΦΑΑ να πληρούνται οι προϋποθέσεις της
υπ’ αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 1538 Β΄/2002) όπως ισχύει.

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
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3. Διαδικασία επιλογής:
α. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μόνο για τις
Σχολές ή τα Τμήματα που έχουν δηλώσει προτίμηση
εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά μορίων, μέχρι τη
συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε Σχολή ή
Τμήμα κατά περίπτωση.
β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υπο−
ψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε Σχολή
ή Τμήμα του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015
(ΦΕΚ 995Β΄/2015) υπουργικής απόφασης, εισάγεται ο
υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα
δύο μαθήματα με συντελεστές βαρύτητας του αντί−
στοιχου Επιστημονικού Πεδίου. Εφόσον εξακολουθούν
να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει
μεγαλύτερο το διπλάσιο άθροισμα γραπτών βαθμών
των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων
του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου. Αν και μετά
την εξάντληση όλων των παραπάνω κριτηρίων εξακο−
λουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται με
την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου γ όλοι οι
ισοβαθμούντες.
γ. Στην περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο ει−
σαγόμενο σε σχολή των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκ−
παιδευτικών Ιδρυμάτων, Υπαξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων ή της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακα−
δημίας και μετά την εξάντληση των κριτηρίων της προ−
ηγούμενης παραγράφου β, εισάγεται ο υποψήφιος που
δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη σειρά προτί−
μησης. Αν και πάλι υπάρχουν ισόβαθμουντες, εισάγεται
αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με το
μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου
επιστημονικού πεδίου.
Άρθρο 8
Έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής −
προθεσμία εγγραφής εισαγομένων
1. Τα αποτελέσματα της επιλογής για κάθε κατηγο−
ρία υποψηφίων του άρθρου 4 της απόφασης αυτής
εκδίδονται από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων
Επιλογής. Οι ονομαστικοί πίνακες αποδίδονται κατά αύ−
ξουσα σειρά και κατά σειρά επιτυχίας των εισαγομένων
σε κάθε Σχολή ή Τμήμα, εγκρίνονται από την ανωτέρω
Επιτροπή και κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
2. Σε κάθε Σχολή ή Τμήμα αποστέλλεται από το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε
ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή επίσημο αντίγραφο
του ονομαστικού πίνακα αυτών που επιλέχθηκαν.
3. Η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων στα Τμή−
ματα και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
πλην των σχολών των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπ/
κών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και των Σχολών της Αστυνομικής και
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού, καθώς και των Ανώτερων Σχολών Τουριστι−
κής Εκπαίδευσης ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται από τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
4. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και στα Γενικά Λύκεια αποστέλλονται ονομαστικοί πί−
νακες επιτυχόντων αρμοδιότητάς τους, για να ενημερω−
θούν για τα αποτελέσματα της επιλογής όσοι υποψήφιοι
επιθυμούν και για να εκδίδονται σχετικές βεβαιώσεις

επιτυχίας, βαθμολογικών στοιχείων κ.λπ. όταν το ζητούν
οι ενδιαφερόμενοι. Επιπρόσθετα στέλνονται πίνακες
με στοιχεία όλων των υποψηφίων αρμοδιότητάς τους.
5. Το μήνα Σεπτέμβριο καθορίζεται από το Διευθυ−
ντή κάθε Γενικού Λυκείου το χρονικό διάστημα κατά το
οποίο οι υποψήφιοι με την επίδειξη της αστυνομικής τους
ταυτότητας και του δελτίου εξεταζομένου θα μπορούν
να βλέπουν τα αποκόμματα των τετραδίων των πανελ−
λαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων προκειμένου να λαμ−
βάνουν γνώση της αναλυτικής βαθμολογίας που έλαβαν
κατά τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Νοεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

F
Αριθμ. 193869/Ζ1
(2)
Παράταση προθεσμιών αξιολόγησης, προσαρμογής και
θητείας ΔΣ των υφιστάμενων Ερευνητικών Πανεπι−
στημιακών Ινστιτούτων.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, Α΄),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 32 του
Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, Α΄).
β) της παρ. 10α του άρθρου 11 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ
148, Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
32 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, Α΄) και της παρ. 10β του
άρθρου 11 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, Α΄).
γ) της παρ. 5 του άρθρ. 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, Α΄).
δ) της παρ. 14 του άρθρ. 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
195, Α΄).
2. Τις διατάξεις:
α) του άρθρ. 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, Α΄) «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα».
β) του Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181, Α΄) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
γ) του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114, Α΄) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού».
δ) του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

Ανακτήθηκε από την
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3. Τις υπ’ αριθμ. Φ102/21/75543/Β7/28.6.2010 (ΦΕΚ 1032,
Β΄), 156473/Β7/11.12.2012 (ΦΕΚ 3384, Β΄), Φ102/11/184809/
Β7/3.12.2013 (ΦΕΚ 3115, Β΄) και 202265/Ζ1/12.12.2014 (ΦΕΚ
3427, Β΄) υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες παρα−
τάθηκαν οι προθεσμίες αξιολόγησης, προσαρμογής
και θητείας ΔΣ των υφιστάμενων ΕΠΙ μέχρι 31.12.2012,
31.12.2013, 31.12.2014 και 31.12.2015 αντίστοιχα.
4. Την υπ’ αριθμ. Υ27/8.10.2015 (ΦΕΚ 2168, Β΄) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου».
5. Την υπ’ αριθμ. 170801/Β2/26.10.2015 εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την παράταση των προθεσμιών που ορίζουν οι δια−
τάξεις του στοιχείου α της παρ. 10 του άρθρου 11 του
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, Α΄), όπως συμπληρώθηκε με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156, Α΄) και του στοιχείου β της παρ. 10 του άρ−
θρου 11 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, Α΄), περί προθεσμιών
αξιολόγησης, προσαρμογής και θητείας των Δ.Σ. των
Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) μέχρι
31.12.2016 και πάντως έως την έκδοση και δημοσίευση
των Οργανισμών των οικείων Ιδρυμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2015
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

5. Το υπ’ αριθμ. 65626/Γ6/15.5.2013 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
Δ/νσης Ειδικής Αγωγής.
6. Το υπ’ αριθμ. 70257/Γ6/23.5.2013 έγγραφο του
Υ.ΠΑΙ.Θ., Δ/νσης Ειδικής Αγωγής.
7. Το υπ’ αριθμ. 3073/Γ6/10.1.2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
Δ/νσης Ειδικής Αγωγής.
8. Δεν προκαλείται δαπάνη από τον Κρατικό Προϋπο−
λογισμό, από τη σύσταση των Σ.Δ.Ε.Υ..
9. Την υπ’ αριθμ. 353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 1340/16.10.2002 τ. Β΄) «Καθορισμός
των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των
Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπ/σης, των διευθυντών και υποδιευθυντών
των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των
διδασκόντων».
10. Το κοινό έγγραφο−εισήγηση υπ’ αριθμ.
Φ.40/7815/19.11.2015 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 20.11.2015)
των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, απο−
φασίζουμε:
Τροποποιούμε τη Σύσταση των Σχολικών Δικτύων Εκ−
παίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), με τα αντίστοιχα
κέντρα υποστήριξής τους, (19053/25.11.2013 απόφαση του
Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας με
ΑΔΑ:ΒΛ0Ζ9−ΨΦ8, ΦΕΚ 3054, τεύχος Β΄/2.12.2013, όπως
τροποποιήθηκε με τις 976/20.1.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡ39−ΧΘΑ,
ΦΕΚ 198 τεύχος Β΄/3.2.2014) και 872/19.1.2015 (ΑΔΑ: ΒΝ219−
7Ι0, ΦΕΚ 321 τ. Β΄/10.3.2015) αποφάσεις του Περιφερεια−
κού Δ/ντή Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, στις Δ/νεις
Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ως εξής:
1. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, ως προς το
1ο και 7ο ΣΔΕΥ ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 23162
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19053/25.11.2013 (ΦΕΚ 3054,
τεύχος Β΄/2.12.2013) απόφασης του Περιφερειακού
Δ/ντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μα−
κεδονίας με θέμα: «Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκ−
παίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφε−
ρειακής Δ/νσης Εκπ/σης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/
σης Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε
με τις 976/20.1.2014 (ΦΕΚ 198, τεύχος Β΄/3.2.2014) και
(872/19.1.2015 (ΑΔΑ: ΒΝ219−7Ι0, ΦΕΚ 321 τ. Β΄/10.3.2015)
αποφάσεις του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Κε−
ντρικής Μακεδονίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν.
4115/2013, ΦΕΚ 24/Α΄/30.1.2013, «Οργάνωση και λειτουργία
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα−
τικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 3699/2008
(ΦΕΚ 199 τ. Α΄/2.10.2008, με θέμα «Ειδική Αγωγή και εκ−
παίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευ−
τικές ανάγκες».
3. Την υπ’ αριθμ. 27922/Γ6/8.3.2007, (ΦΕΚ 449 τ.
Β΄/3.4.2007) υπουργική απόφαση
4. Το υπ’ αριθμ. 143862/Γ6/7.10.2013 έγγραφο του
Υ.ΠΑΙ.Θ., Δ/νσης Ειδικής Αγωγής.

1o ΣΔΕΥ
ΕΕΕΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
4o Γυμνάσιο
Βέροιας

6o Γυμνάσιο
Βέροιας

3o Γυμνάσιο
Βέροιας

ΚΕΝΤΡΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:
ΕΕΕΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ

7o ΣΔΕΥ
TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2o Γυμνάσιο
Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Βέροιας
9o Δημοτικό
Σχολείο Βέροιας

ΚΕΝΤΡΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:
10o Δημοτικό TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Σχολείο
Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Βέροιας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου 2015
Ο Περιφερειακός Διευθυντής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ
F
Αριθμ. 3122.1−Τ29/41929/15
(4)
Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση
του έργου: «Κατασκευή ράμπας καθέλκυσης σκαφών
στο Λιμένα Ανάφης» στη Νήσο Ανάφη.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145), άρθρο δέκατο όγδοο,

