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Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ253/
128314/Β6 (ΦΕΚ 1538Β΄/10.12.2002) υπουργικής από−
φασης. .....................................................................................................
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Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματι−
κού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ΟΜΑΔΑΣ Β΄ στην τριτοβάθ−
μια εκπαίδευση. ............................................................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.253/27465/Β6
(1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ253/128314/
Β6 (ΦΕΚ 1538Β΄/10.12.2002) υπουργικής απόφασης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001
(ΦΕΚ 90Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3443/2006 (ΦΕΚ
Α΄−41)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ
Α΄−146)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ
Α΄−29)
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ
1538Β΄/10.12.2002) υπουργικής απόφασης, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
6. Τα σχετικά έγγραφα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων και λοιπών σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ−
σης με τα οποία προτείνονται τα Τμήματα και οι Σχολές
για τα οποία, λόγω της φύσης του γνωστικού τους
αντικειμένου, οι υποψήφιοι για εισαγωγή απαιτείται να
εξετάζονται και σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα
ή να υπόκεινται σε υγειονομική εξέταση ή πρακτική
δοκιμασία.
7. 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

Α΄−98), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ.
Φ253/128314/Β6/10.12.2002 (ΦΕΚ 1538/τ.Β΄) υπουργική
απόφαση «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των
Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών
Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης της Ελλάδας καθώς και αυτών του Πανεπι−
στημίου Κύπρου 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 βαθμο−
λόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και
πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο−
μέρεια» ως ακολούθως:
Άρθρο ΜΟΝΟ
1) α. Στο εδάφιο στ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
η φράση: « Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και
Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας»
αντικαθίσταται λόγω μετονομασίας από τη φράση: «Δι−
εθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας».
β. Στο εδάφιο θ της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου
και μετά τη φράση: «Φωτογραφίας και Συντήρησης Αρ−
χαιοτήτων και Έργων Τέχνης» προστίθεται η φράση:
«Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδι−
ασμού Αντικειμένων».
2) Η ενότητα Α του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακο−
λούθως: «Για τις εξετάσεις εισαγωγής του ακαδημαϊκού
έτους 2010−2011 και εφεξής η εξέταση κάθε ειδικού μα−
θήματος Ξένης Γλώσσας γίνεται ως εξής:
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ – ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩ−
ΣΗ
Δίνεται στους υποψήφιους αυθεντικό κείμενο έκτα−
σης περίπου 330−370 λέξεων. Στον αριθμό αυτό προ−
σμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των
άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ. Το πε−
ριεχόμενο του κειμένου είναι γενικού ενδιαφέροντος.
Προτιμούνται θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, τον
επαγγελματικό προσανατολισμό, το περιβάλλον, τις
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ανθρώπινες σχέσεις, την οικογένεια, τα ταξίδια, τις δι−
ακοπές, τα προϊόντα νέας τεχνολογίας, την υγεία, τις
διατροφικές συνήθειες και την ψυχαγωγία.
1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Δίνονται 8−10 ερωτήσεις επί του κειμένου.
α) Οι τρεις−τέσσερις (3−4) πρώτες απαιτούν μια «σύ−
ντομη απάντηση». Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η
ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί το γενικό νόη−
μα του κειμένου, καθώς και το πεδίο αναφοράς του ή
το συγκειμενικό του πλαίσιο (δηλαδή ποιος γράφει σε
ποιον και για ποιο σκοπό, πού δημοσιεύεται το κείμε−
νο, κ.λπ.). Kατά τη βαθμολόγηση των σύντομων αυτών
απαντήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά
και γραμματικά λάθη εφόσον αυτά δεν εμποδίζουν την
επικοινωνία, δηλαδή την κατανόηση της απάντησης από
το βαθμολογητή.
β) Οι υπόλοιπες είναι του τύπου «πολλαπλή επιλογή»,
δηλαδή ερωτήσεις που απαιτούν από τον υποψήφιο να
επιλέξει μεταξύ τριών (3) δυνατών απαντήσεων. Με τις
ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου
να κατανοεί επιμέρους νοήματα του κειμένου, ρητά ή
υπαινικτικά διατυπωμένα.
Η κατανόηση γραπτού λόγου βαθμολογείται με τρι−
άντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες
κατανέμονται στην κάθε ερώτηση με απόφαση της Κε−
ντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων.
2. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ
Δίνονται τρεις (3) δραστηριότητες/ασκήσεις με στόχο
τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμο−
ποιεί τη γλώσσα με τρόπο ορθό και κατάλληλο για την
κάθε περίσταση. Η κάθε δραστηριότητα/άσκηση περι−
λαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις. Ειδικότερα ελέγχονται:
α) Η λεξιλογική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο λέ−
ξης). Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν
ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τις κατάλληλες λέξεις από
άποψη σημασίας, κρίνοντας από τα συμφραζόμενα, με
τρόπο ορθό από άποψη γραμματικής. Τύπος εξέτασης:
«συμπλήρωση» ή/και «αντιστοίχιση».
β) Η γραμματική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο πρό−
τασης). Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται
αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τη γλώσσα με γραμματική
ορθότητα στο επίπεδο της πρότασης. Τύπος εξέτασης:
«συμπλήρωση».
γ) Η πραγματολογική ικανότητα (επίγνωση σε επίπε−
δο κειμένου). Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγ−
χεται αν ο υποψήφιος είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα
στοιχεία εκείνα που εξυπηρετούν τη συνοχή και συνε−
κτικότητα του λόγου. Τύπος εξέτασης: «αντιστοίχιση»
ή/και «τοποθέτηση στη σωστή σειρά».
Οι δραστηριότητες/ασκήσεις με τις οποίες ελέγχεται
η γλωσσική επίγνωση δεν έλκονται υποχρεωτικά από
το κείμενο της εξέτασης.
Η γλωσσική επίγνωση βαθμολογείται με τριάντα (30)
μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμο−
νται ισότιμα σε κάθε ερώτηση δηλαδή δύο (2) μονάδες
κάθε ερώτηση.
3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Δίνεται στους υποψήφιους ένα θέμα και τους ζητεί−
ται να συντάξουν, στην ξένη γλώσσα, κείμενο έκτασης
περίπου 180−200 λέξεων.

Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συ−
μπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των
συνδέσμων, κ.λπ. Το θέμα διατυπώνεται κατά τέτοιον
τρόπο, ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια τόσο η γε−
νική περίσταση επικοινωνίας (δηλαδή με ποια ιδιότητα
γράφει ο υποψήφιος, σε ποιον απευθύνεται, ποια σχέση
υποτίθεται ότι έχουν μεταξύ τους, κ.λπ.), όσο και η λεκτι−
κή/ές πράξη/εις που πρέπει να αναπτύξει ο υποψήφιος
(π.χ. να χαιρετήσει, να περιγράψει κάτι, να διηγηθεί κάτι
που συνέβη, να διατυπώσει μιαν άποψη ή επιχειρήματα
για κάτι, κ.λπ.). Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να
είναι περιγραφή ή/και διήγηση ή/και έκφραση άποψης
ή/και διατύπωση επιχειρηματολογίας.
Το θέμα της παραγωγής γραπτού λόγου δεν πρέπει να
έχει συνάφεια με το περιεχόμενο του κειμένου το οποίο
δίνεται για την κατανόηση του γραπτού λόγου.
Η παραγωγή γραπτού λόγου βαθμολογείται με σαρά−
ντα (40) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα».
3) Στην ενότητα Γ του άρθρου 2 εδάφιο δ κατά
το μέρος που αφορά ειδικότερα στην εξέταση κατά
ομάδα και ερώτηση, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται
ως ακολούθως: «Για την τέταρτη ομάδα (αναγνώριση
μέτρου και ρυθμικών σχημάτων) και για τις τρεις πρώ−
τες ερωτήσεις της ομάδας αυτής, ακούγονται διαδοχές
ρυθμικών αξιών με τονισμό στο ισχυρό και στο σχετικώς
ισχυρό μέρος του μέτρου που συγκροτούν τέσσερα ως
έξι μέτρα και ζητείται η αναγνώριση του μέτρου».
4) Στο τέλος της πρώτης περιόδου του άρθρου 3 προ−
στίθεται η εξής περίοδος: «Στις ανωτέρω αναφερόμενες
ρυθμίσεις περιλαμβάνονται και οι κάτοχοι Βεβαίωσης
Πρόσβασης που είναι απόφοιτοι ΕΠΑΛ (ομάδας Β΄)».
5) Στο τέλος της ενότητας Α «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑ−
ΣΗ» του άρθρου 3 προστίθεται η εξής περίοδος: «Οι
υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι ΕΠΑΛ (ομάδας Β΄) φέ−
ρουν μαζί τους το δελτίο μαθητικής ταυτότητας (δελτίο
εξεταζομένου) ή τη Βεβαίωση Πρόσβασης».
6) To άρθρο 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 4
Δικαιούχοι συμμετοχής στις εξετάσεις των ειδικών
μαθημάτων – Χρόνος και τόπος υποβολής αίτησης
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των ειδικών μα−
θημάτων έχουν:
1. οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τμήματα των Α.Ε.Ι.,
Τ.Ε.Ι. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευ−
σης (Α.Σ.Τ.Ε.) κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου σπουδών Γε−
νικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου
ή άλλου αντίστοιχου σχολείου Δευτεροβάθμιας εκπαί−
δευσης. Οι ως άνω υποψήφιοι υποβάλλουν τη σχετική
αίτηση−δήλωση από 1 έως 20 Φεβρουαρίου του έτους
διεξαγωγής των εξετάσεων. Προκειμένου για μαθητές
η αίτηση – δήλωση υποβάλλεται στο Λύκειο που φοι−
τούν και προκειμένου για αποφοίτους στο Λύκειο που
υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις
των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού ή
Επαγγελματικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό
επίπεδο.
2. οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι.
και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.Τ.Ε.) απόφοιτοι του Β΄ κύκλου ΤΕΕ και των ΕΠΑΛ
(ομάδας Α΄) δηλώνουν τα ειδικά μαθήματα στα οποία
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επιθυμούν να εξεταστούν στο μηχανογραφικό τους
δελτίο που υποβάλλουν για τη συμμετοχή τους στις
πανελλαδικές εξετάσεις για τις ανωτέρω σχολές.»
7) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Εξέταση στα ειδικά μαθήματα υποψηφίων
με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
1. Όσοι από τους υποψήφιους ανήκουν στα άτομα
με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και
εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 60/2006 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει για προφορική ή γραπτή εξέτα−
ση κατά περίπτωση, εξετάζονται στα ειδικά μαθήματα
σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Προεδρικού
Διατάγματος.
2. α) οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τμήματα των
Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαί−
δευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού
Λυκείου, υποβάλλουν τη σχετική αίτηση συνοδευόμενη
από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ως ακολούθως:
i) οι μαθητές του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκεί−
ου (ομάδας Β΄) μέχρι 20 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο στο
οικείο Λύκειο
ii) οι απόφοιτοι από 1 έως 20 Φεβρουαρίου κάθε χρό−
νο, στο Λύκειο κατάθεσης της αίτησης−δήλωσης για
συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις,
β) οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι.
και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.Τ.Ε.), με τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ομά−
δας Α΄) − Β΄ κύκλου ΤΕΕ, υποβάλλουν τη σχετική αίτηση
συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ως
ακολούθως:
i) οι απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου και οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ
(ομάδας Α΄) στην Επιτροπή κατάθεσης του μηχανογρα−
φικού δελτίου και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα,
ii) οι μαθητές ΕΠΑΛ (ομάδας Α΄) στο οικείο Λύκειο
μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο. Ειδικά για τις
εξετάσεις του 2009 οι ως άνω μαθητές μπορούν να
υποβάλουν τη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα
προβλεπόμενα πιστοποιητικά μέχρι 20 Μαρτίου 2009.
3. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα προβλεπόμενα πι−
στοποιητικά διαβιβάζονται μέσω του αρμόδιου προ−
ϊσταμένου διεύθυνσης ή γραφείου δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στα οικεία βαθμολογικά κέντρα ειδικών
μαθημάτων όπου λειτουργεί επιτροπή εξέτασης των
ανωτέρω υποψηφίων. Κατ΄ εξαίρεση, στην Κεντρική Υπη−
ρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. διαβιβάζονται μέσω του αρμόδιου
προϊσταμένου διεύθυνσης ή γραφείου δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τις προβλε−
πόμενες γνωματεύσεις για όλους τους υποψήφιους που
επιθυμούν να εξεταστούν στο ειδικό μάθημα των Ισπα−
νικών και για όσους από τους υποψηφίους στο μάθημα
των Ιταλικών έχουν υποβάλει αίτηση για συμμετοχή
τους στις εξετάσεις του ειδικού αυτού μαθήματος σε
Λύκεια ή σε επιτροπές συγκέντρωσης μηχανογραφι−
κών δελτίων της χώρας (πλην Μακεδονίας, Θράκης και
Θεσσαλίας). Οι ως άνω υποψήφιοι εξετάζονται στην
Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. όπου εδρεύει η Κ.Ε.Ε.Μ. που για την
περίπτωση αυτή λειτουργεί ως επιτροπή εξέτασης και
οι εισηγητές αντίστοιχα των Ισπανικών και των Ιταλικών
ασκούν καθήκοντα εξεταστών−βαθμολογητών.
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4. Όσοι από τους υποψηφίους της παραγράφου 1
του άρθρου αυτού υποβάλλουν αίτηση σε Λύκεια ή σε
επιτροπές συγκέντρωσης μηχανογραφικών δελτίων
της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, εξε−
τάζονται, για όλα τα ειδικά μαθήματα (εκτός από το
μάθημα των Ισπανικών) από την επιτροπή εξέτασης
που εδρεύει στο Βαθμολογικό Κέντρο Ειδικών Μα−
θημάτων Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του προέδρου
του οικείου βαθμολογικού κέντρου και ειδικά για το
μάθημα «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων»,
η ως άνω επιτροπή μπορεί να εδρεύει σε εξεταστικό
κέντρο (Ε.Κ.) της Θεσσαλονίκης όπου εξετάζεται το
μάθημα αυτό.
5. Όσοι από τους υποψηφίους της παραγράφου 1 του
άρθρου αυτού υποβάλλουν αίτηση στις λοιπές πλην
των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο,
περιφέρειες της χώρας εξετάζονται σε όλα τα ειδικά
μαθήματα (πλην των ειδικών μαθημάτων «Ιταλικά» και
«Ισπανικά») από την επιτροπή εξέτασης, η οποία εδρεύει
στο Βαθμολογικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων Αθήνας.
Με απόφαση του προέδρου του οικείου βαθμολογικού
κέντρου και ειδικά για το μάθημα «Έλεγχος Μουσικών
Ακουστικών Ικανοτήτων», η ως άνω επιτροπή μπορεί να
εδρεύει σε εξεταστικό κέντρο (Ε.Κ.) της Αθήνας όπου
εξετάζεται το μάθημα αυτό.
6. Οι εξετάσεις για τους ανωτέρω υποψηφίους διενερ−
γούνται γραπτά ή προφορικά ή γραπτά και προφορικά
από την οικεία επιτροπή εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο
και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο διενεργούνται οι
εξετάσεις ειδικών μαθημάτων και στα ίδια θέματα, στα
οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Με απόφαση
της ίδιας επιτροπής εξέτασης μπορεί να παρατείνε−
ται κατά περίπτωση και μόνο γι΄ αυτήν την κατηγορία
υποψηφίων η διάρκεια εξέτασής τους, πέραν της κα−
θορισμένης διάρκειας από το πρόγραμμα εξετάσεων,
για κάθε εξεταζόμενο μάθημα».
8) Το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 10
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α. Τακτικά μέλη.
Στα τακτικά μέλη περιλαμβάνονται έξι έως οκτώ
(6−8) μέλη αντίστοιχης ή σχετικής ειδικότητας με τα
εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα, εκ των οποίων το ένα
ορίζεται ως Πρόεδρος και άλλο ένα ως αντιπρόεδρος.
Ως τακτικά μέλη μπορούν να οριστούν μέλη Δ.Ε.Π. των
Πανεπιστημίων ή μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.)
των Τ.Ε.Ι. ή Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίων ή ειδικό εκπαιδευτικό
προσωπικό των Τ.Ε.Ι. ή Σχολικοί Σύμβουλοι Δ.Ε. ή καθη−
γητές Δ.Ε. με βαθμό Α΄ των κλάδων ΠΕ 5 ή ΠΕ6 ή ΠΕ7
ή ΠΕ8 ή ΠΕ12 (Αρχιτεκτόνων), ΠΕ16 ή ΠΕ34. Επίσης, ως
τακτικό μέλος ορίζεται και ένας ανώτερος διοικητικός
υπάλληλος του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».
9) Το εδάφιο γ της παραγράφου 2 του άρθρου 10
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ. Γραμματεία.
Η Γραμματεία αποτελείται από το γραμματέα και μέ−
χρι πέντε (5) βοηθούς γραμματείς από εκπαιδευτικούς
Δ.Ε. ή διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλων
δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ.».

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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10) Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 4 του άρθρου
10, αντικαθίσταται ως εξής: «Η Κ.Ε.Ε.Μ. συνεδριάζει σε
απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αντιπρό−
εδρος και τουλάχιστον τα μισά από τα τακτικά μέλη».
11) Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως
ακολούθως: «Με απόφαση του προέδρου της Κ.Ε.Ε.Μ.,
ορίζονται μέχρι δέκα (10) υπάλληλοι του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για
υποβοήθηση του έργου της επιτροπής».
12) Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως
εξής: «Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κ.Ε.Ε.Μ. όποιος
έχει σύζυγο υποψήφιο ή σχέση συγγένειας εξ αίματος ή
εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο.
Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κ.Ε.Ε.Μ. όποιος
προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος μαθητές
για τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων ή συνδέεται
με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα
στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των ειδικών
μαθημάτων, καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας
εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με το
εξεταζόμενο μάθημα. Για την ύπαρξη ή μη κωλύματος,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση».
13) Το εδάφιο α της παραγράφου 6 του άρθρου 11
αντικαθίσταται ως εξής: «Οι επιτροπές καταχωρούν ηλε−
κτρονικά την καλύτερη επίδοση κατά αγώνισμα των
υποψηφίων που κρίθηκαν υγιείς και οι μηχανογραφικές
καταστάσεις που εκτυπώνονται, υπογράφονται από τον
Πρόεδρο και το Γραμματέα της Επιτροπής. Ένα (1) αντί−
γραφο της μηχανογραφικής κατάστασης αποστέλλεται
στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και άλλο ένα (1) αντίγραφο της μηχανο−
γραφικής κατάστασης μαζί με τη δισκέτα, στην οποία
αναφέρονται η καλύτερη επίδοση και η βαθμολογία
του υποψηφίου σε κάθε αγώνισμα, αποστέλλονται στη
Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης και Πληροφοριακών
Συστημάτων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».
14) Η δεύτερη περίοδος του εδαφίου β της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας και μέχρι
πέντε (5) βοηθοί γραμματείς, από εκπαιδευτικούς λει−
τουργούς της Δ.Ε.».
15) Στη δεύτερη περίοδο της παραγράφου 5 του άρ−
θρου 12 η φράση «30 Απριλίου» αντικαθίσταται από τη
φράση: «15 Μαΐου».
16) α. Στην πρώτη περίοδο του εδαφίου β της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 13 μετά τη φράση: «ΠΕ16» προ−
στίθεται η φράση: «ή ΠΕ34».
β. Μετά το τέλος της πρώτης περιόδου του εδαφί−
ου β της παραγράφου 1 του άρθρου 13 προστίθεται η
εξής περίοδος: «Με απόφαση του Προέδρου του Β.Κ.
ορίζεται επίσης ο αναγκαίος αριθμός επιτηρητών σε
κάθε αίθουσα όπου εξετάζονται υποψήφιοι στα ειδικά
μαθήματα».
17) Μετά το τέλος της τρίτης περιόδου του εδαφίου
β της παραγράφου 1 του άρθρου 13 προστίθεται η εξής
περίοδος: «Όταν οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι
από είκοσι (20) μπορεί να ορίζεται και ένας βοηθός
γραμματέας για κάθε είκοσι (20) επιπλέον εξεταζο−
μένους».
18) Στο τέλος της δεύτερης περιόδου της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 14 προστίθεται η φράση: «ή ΠΕ34».

19) Στην υπ’ αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ Β΄−1538/
10.12.2002) υπουργική απόφαση και όπου αναφέρεται
η φράση «φυσικώς αδύνατοι» αντικαθίσταται από τη
φράση «άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 11 Μαρτίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ253/27456/Β6
(2)
Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού
Λυκείου (ΕΠΑΛ) ΟΜΑΔΑΣ Β΄ στην τριτοβάθμια εκ−
παίδευση.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄/23.9.1997)
όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου1
του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄/2.5.2001).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ
146 Α΄/ 13.7.2006).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (260
Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3748/2009 (29
Α΄).
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 111276/Γ2 (ΦΕΚ 2057
Β΄/23.10.2007) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιή−
θηκαν από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 114036/Γ2 (ΦΕΚ
1972 Β΄/24.9.2008) υπουργικής απόφασης.
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ253/13844/Β6 (ΦΕΚ 265
Β΄/13.2.2009) υπουργικής απόφασης.
7. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68 Β΄/21.1.2009) υπουρ−
γική απόφαση: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
8. 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, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τα επιστημονικά πεδία, τις σχολές και τα
τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εντάσσονται σε
καθένα από αυτά, τον τρόπο επιλογής επιστημονικών
πεδίων, τα εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας,
επιλογής και ειδικότητας, τα μαθήματα αυξημένης βα−
ρύτητας, τους συντελεστές βαρύτητας και τον τρόπο
υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων, τα εξετα−
στικά κέντρα και τη διαδικασία υποβολής μηχανογρα−
φικού δελτίου κάθε υποψηφίου, κατόχου απολυτηρίου
ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄). Καθορίζουμε επίσης τον τρόπο και
τη διαδικασία επιλογής και εγγραφής των εισαγομένων
στις σχολές επιτυχίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
και τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα για την
υλοποίηση των διατάξεων αυτών, ως ακολούθως:

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

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α΄
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΠΕΔΙΑ
–
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ − ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Άρθρο 1
Καθορισμός επιστημονικών πεδίων
και κατάταξη σχολών
Η κατάταξη των Σχολών και των Τμημάτων των Πανε−
πιστημίων, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών
Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Ανώτατων Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών
των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομικής και Πυρο−
σβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυ−
τικού και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
στα πέντε (5) επιστημονικά πεδία με βάση τις διατά−
ξεις της υπ’αριθμ. Φ253/28934/β6 (ΦΕΚ 391 Β΄/30.3.2006)
υπουργικής απόφασης όπως ισχύει κάθε φορά, ισχύει
αναλόγως και για τους κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ
(ΟΜΑΔΑΣ Β΄).
Άρθρο 2
Εξεταζόμενα μαθήματα – Τρόπος εξέτασής τους −
Επιστημονικά πεδία − Εξεταστικά Κέντρα
1. Από το σχολικό έτος 2008−2009 τα μαθήματα ΟΜΑ−
ΔΑΣ Β΄ της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων Επαγγελματικών
Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και από το σχολικό έτος 2009−2010
τα μαθήματα ΟΜΑΔΑΣ Β΄ της Δ΄ τάξης των Εσπερινών
Επαγγελματικών Λυκείων, στα οποία εξετάζονται σε
πανελλαδικό επίπεδο οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ
όλων των τομέων ορίζονται ως ακολούθως:
α) τέσσερα (4) μαθήματα γενικής παιδείας, που είναι
τα Μαθηματικά II (Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής
Κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου), η Φυσική II (Φυσική Θε−
τικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου),
η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικού Λυκείου) και ένα (1) μά−
θημα Επιλογής από τα μαθήματα Ιστορία του Νεότερου
και του Σύγχρονου Κόσμου (Γενικού Λυκείου), Αρχές
Οικονομικής Θεωρίας(Γενικού Λυκείου), Μαθηματικά
και Στοιχεία Στατιστικής(Γενικού Λυκείου), Βιολογία Ι
(Γενικής ΠαιδείαςΓενικού Λυκείου), Βιολογία ΙΙ (Θετικής
Κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου), με την επιφύλαξη της
παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, και
β) δύο (2) μαθήματα ειδικότητας, όπως αυτά καθορίζο−
νται στην υπ’ αριθμ. Φ151/22071/Β6 (ΦΕΚ 373Β΄/3.3.2009)
υπουργική απόφαση.
γ) στην περίπτωση, που ο κάτοχος απολυτηρίου ΕΠΑ.
Λ. προτίθεται να επιλέξει το 5ο επιστημονικό πεδίο
(Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης), υποχρεούται να
επιλέξει και να εξεταστεί σε δύο (2) μαθήματα Επιλογής
και συγκεκριμένα στα μαθήματα:
i) «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και
ii) «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής».
2. Σε περίπτωση που υποψήφιος της ΟΜΑΔΑΣ Β΄ της
τελευταίας τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.
Λ.) δεν αποκτήσει το απολυτήριο του ΕΠΑΛ τον Ιούνιο
του έτους εξέτασης η συμμετοχή του στις Πανελλαδικές
εξετάσεις θεωρείται άκυρη και δεν του χορηγείται βε−
βαίωση πρόσβασης. Αν ο ίδιος υποψήφιος τον επόμενο
χρόνο επιθυμεί την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση θα πρέπει να αποκτήσει απολυτήριο και να
συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις.
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3.α) Στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ
Β΄), για τον τρόπο και τη διαδικασία εξέτασης των μα−
θημάτων γενικής παιδείας και επιλογής που εξετάζονται
σε πανελλαδικό επίπεδο, σε κοινά θέματα με τα ΓΕΛ
και επιλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσε−
ων (Κ.Ε.Ε), τον τρόπο και τη διαδικασία βαθμολόγησης,
αναβαθμολόγησης και συγκέντρωσης των βαθμών των
γραπτών δοκιμίων, τις υποχρεώσεις των μαθητών κατά
τη διάρκεια της εξέτασης, τη διαδικασία επιλογής, δι−
ατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων στα μαθήματα
που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο, την εξέταση
των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ισχύουν
οι αντίστοιχες διατάξεις του π.δ. 60/2006 «Αξιολόγηση
μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» όπως ισχύει κάθε φορά
πλην των διατάξεων του άρθρου 25 του ως άνω Προ−
εδρικού Διατάγματος που δεν έχουν εφαρμογή στις
Πανελλαδικές αυτές εξετάσεις.
Για τη γνωστοποίηση των τελικών γραπτών βαθμών
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του π.δ. 60/2006
με τη διαφοροποίηση ότι ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ μετά
την παραλαβή των καταστάσεων και των αποκομμάτων
των γραπτών δοκιμίων, παραβάλλει τα βαθμολογικά
στοιχεία των καταστάσεων με αυτά των αποκομμά−
των. Επίσης η Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου, στα
μαθήματα ειδικότητας ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄), προβαίνει σε
αναγωγή του τελικού βαθμού κάθε μαθήματος στην
εικοσάβαθμη κλίμακα, με προσέγγιση δεκάτου.
β) Η εξεταστέα ύλη και το πρόγραμμα εξετάσεων για
τα ανωτέρω μαθήματα είναι ίδια και για τα ΓΕΛ και για
τα ΕΠΑΛ και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθν.
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
γ)Τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα εξετασθούν οι
υποψήφιοι των ΕΠΑΛ ορίζονται με απόφαση του οικείου
Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε , είναι Γενικά Λύκεια και
κοινοποιούνται στη Δνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Εξετάσεων του ΥΠΕΠΘ.
Κατά τον ορισμό των εξεταστικών κέντρων λαμβάνο−
νται υπόψη οι ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες που
αφορούν τους υποψηφίους αυτούς.
4. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας γίνονται σε
κοινά θέματα για την ΟΜΑΔΑ Α΄ και Β΄ και τα γραπτά δοκίμια
βαθμολογούνται στα Βαθμολογικά Κέντρα των ΕΠΑΛ.
5. Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που θα
αποκτήσουν τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ και επιθυμούν
την εισαγωγή τους στις σχολές και τα τμήματα του άρ−
θρου 1 της παρούσας έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν
μέχρι δύο (2) επιστημονικά πεδία ως εξής:
α. Έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιοδήποτε
από τα πέντε επιστημονικά πεδία, με την επιφύλαξη της
παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
β. Αν επιλέξουν δύο (2) επιστημονικά πεδία, τότε το
ένα τουλάχιστον θα έχει ως μαθήματα αυξημένης βα−
ρύτητας τα μαθήματα: Μαθηματικά II (Μαθηματικά Θε−
τικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου)
και Φυσική II (Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύ−
θυνσης Γενικού Λυκείου). Για το δεύτερο επιστημονικό
πεδίο που θα επιλέξουν, ισχύει και πάλι η επιφύλαξη
της παραγράφου 6 της παρούσας.
6. Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 5 του παρόντος
άρθρου δεν έχουν δικαίωμα να επιλέξουν επιστημονικό
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πεδίο, αν δεν έχουν εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και
στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκρι−
μένου πεδίου, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο
2 του άρθρου 3 της παρούσας με την επιφύλαξη της
παραγράφου 3 του άρθρου 4 της παρούσας. Αν επιλέ−
ξουν επιστημονικό πεδίο και δεν έχουν εξεταστεί στα
αντίστοιχα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, τότε οι
σχολές και τα τμήματα του πεδίου αυτού, δεν λαμβάνο−
νται υπόψη στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή
τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Άρθρο 3
Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας
και Συντελεστές Βαρύτητας
1. Για την επιλογή των υποψηφίων για εισαγωγή στις
σχολές και στα τμήματα που είναι ενταγμένα σε κάθε
ένα από τα επιστημονικά πεδία λαμβάνονται υπόψη ο
γενικός βαθμός πρόσβασης και οι βαθμοί πρόσβασης
των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας, όπως προ−
κύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ
253/13844/Β6 (ΦΕΚ 265 Β΄/13.2.2009) υπουργικής απόφα−
σης: «Τύπος, περιεχόμενο, διάρκεια ισχύος και τρόπος
υπολογισμού των βαθμών της «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ»
αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) − ΟΜΑΔΑ
Β΄ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».
2. Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας και οι αντί−
στοιχοι συντελεστές βαρύτητας για τους μαθητές του
Επαγγελματικού Λυκείου κατά επιστημονικό πεδίο είναι
τα εξής:
Ι. Για το Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών
και Κοινωνικών Επιστημών:
α) Νεοελληνική Γλώσσα, με συντελεστή βαρύτητας
0,9 και
β) Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου,
μάθημα επιλογής, με συντελεστή βαρύτητας 0,4.
ΙΙ. Για το Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών:
α) Μαθηματικά II (Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολο−
γικής Κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου), με συντελεστή
βαρύτητας 1,3 και
β) Φυσική II (Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κα−
τεύθυνσης Γενικού Λυκείου), με συντελεστή βαρύτητας
0,7.
ΙΙΙ. Για το Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας:
α) Βιολογία II (Βιολογία θετικής κατεύθυνσης Γενικού
Λυκείου), μάθημα επιλογής, με συντελεστή βαρύτητας
1,3 ή Βιολογία I, μάθημα επιλογής, με συντελεστή βα−
ρύτητας 0,9 και
β) Νεοελληνική Γλώσσα, με συντελεστή βαρύτητας
0,4.
ΙV. Για το Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστη−
μών:
α) Μαθηματικά II (Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολο−
γικής Κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου), με συντελεστή
βαρύτητας 1,3 και
β) Φυσική II (Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κα−
τεύθυνσης Γενικού Λυκείου), με συντελεστή βαρύτητας
0,7.
V. Για το Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας
και Διοίκησης:
α) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, μάθημα επιλογής, με
συντελεστή βαρύτητας 1,3 και

β) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, μάθημα επι−
λογής, με συντελεστή βαρύτητας 0,7.
Άρθρο 4
Τρόπος Υπολογισμού μορίων
1. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε
υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές και τα τμήματα
του άρθρου 1 της παρούσας ορίζονται οι συντελεστές
βαρύτητας του Γενικού βαθμού πρόσβασης, των μαθη−
μάτων αυξημένης βαρύτητας, των ειδικών μαθημάτων
και των πρακτικών δοκιμασιών, ως ακολούθως:
α) Οκτώ (8) για το γενικό βαθμό πρόσβασης.
β) Ένα κόμμα τρία (1,3) ή μηδέν κόμμα εννέα (0,9), όπως
ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας, για το πρώτο από
τα αναφερόμενα για κάθε επιστημονικό πεδίο μαθήματα
αυξημένης βαρύτητας.
γ) Μηδέν κόμμα επτά (0,7) ή μηδέν κόμμα τέσσερα
(0,4), όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας, για το
δεύτερο από τα αναφερόμενα για κάθε επιστημονικό
πεδίο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας.
δ) Προκειμένου για τα τμήματα για τα οποία απαιτεί−
ται εξέταση ενός ή περισσοτέρων ειδικών μαθημάτων
ή πρακτικών δοκιμασιών, οι συντελεστές του ειδικού
μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών κατά περί−
πτωση είναι:
i. 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.
− Μετάφρασης και Διερμηνείας Κατεύθυνσης Μετά−
φρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και
− Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
iii. Ένα (1) για το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επι−
στημών της Τέχνης Ιωαννίνων, για το οποίο απαιτείται
εξέταση στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο» και για
όλες τις λοιπές σχολές και τμήματα για τα οποία απαι−
τείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, με
την επιφύλαξη των περιπτώσεων i και ii του παρόντος
εδαφίου.
2. Για τον υπολογισμό των μορίων κάθε υποψηφίου
ισχύουν τα ακόλουθα:
α) το άθροισμα των γινομένων του Γενικού Βαθμού
Πρόσβασης και των βαθμών πρόσβασης των μαθημάτων
αυξημένης βαρύτητας (όπως αυτά αναφέρονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης)
με τους αντίστοιχους συντελεστές, πολλαπλασιάζεται
με το εκατό (100).
β) προκειμένου για σχολές ή τμήματα για τα οποία
απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δο−
κιμασιών, στο σύνολο μορίων του προηγούμενου εδα−
φίου προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από τον
πολλαπλασιασμό με το εκατό (100) του γινομένου του
βαθμού του υποψηφίου στο οικείο ειδικό μάθημα ή στις
πρακτικές δοκιμασίες με τον αντίστοιχο συντελεστή
κατά περίπτωση. Κατά την εφαρμογή της παρούσας
διάταξης:
i) Βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο γραπτός βαθμός
που σημείωσε στην αντίστοιχη εξέταση ο υποψήφιος
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μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με
προσέγγιση δεκάτου. Για τις περιπτώσεις που εξετάζο−
νται δύο ειδικά μαθήματα είναι ο μέσος όρος των βαθ−
μών των δύο ειδικών μαθημάτων, ο οποίος υπολογίζεται
μετά την αναγωγή των βαθμών των δύο μαθημάτων
στην εικοσάβαθμη κλίμακα.
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
οποίος εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.
3. Αν ο υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση
μαθήματος, που επέλεξε να εξετασθεί σε πανελλαδικό
επίπεδο, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκρι−
μένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΙΤΗΣΗ−ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Άρθρο 5
Δικαίωμα υποβολής αίτησης Μηχανογραφικού
Δελτίου εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης − μηχανογραφικού δελ−
τίου προτιμήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στις σχολές
και στα τμήματα του άρθρου 1 της παρούσας έχουν
οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου ΕΠΑΛ οι οποίοι είναι
κάτοχοι Βεβαίωσης πρόσβασης .
2. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου
1 του άρθρου αυτού μπορούν να υποβάλουν αίτηση
– μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου για
εισαγωγή στις σχολές και στα τμήματα του άρθρου 1
της παρούσας και διεκδικούν:
α) τις ίδιες θέσεις με όσους εξετάζονται πανελλαδικά
το ίδιο έτος σε μαθήματα της τελευταίας τάξης του
ημερήσιου Γενικού Λυκείου, εφόσον υποβάλλουν την αί−
τηση – μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου
το ίδιο έτος που απέκτησαν την ανωτέρω Βεβαίωση.
β) 10% των θέσεων εισακτέων εφόσον υποβάλλουν
την αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων υπο−
ψηφίου τα αμέσως επόμενα δύο (2) ακαδημαϊκά έτη
από αυτό κατά το οποίο απέκτησαν την ανωτέρω Βε−
βαίωση.
3. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Εσπερινού Επαγγελματικού
Λυκείου που πληρούν τις προϋποθέσεις 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, και εφόσον αποκτήσουν τη Βεβαίωση
πρόσβασης, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση −
μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων για εισαγωγή σε
σχολή ή τμήμα των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙ−
ΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης,
των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθώς
και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών το ίδιο
έτος με αυτό που απέκτησαν την ανωτέρω Βεβαίωση
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διεκδικώντας τις ίδιες θέσεις με όσους εξετάζονται πα−
νελλαδικά το ίδιο έτος σε μαθήματα της τελευταίας
τάξης του εσπερινού Γενικού Λυκείου.
Άρθρο 6
Αίτηση, δικαιολογητικά, τόπος
και χρόνος υποβολής τους
1. Όποιος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 της
παρούσας μπορεί να υποβάλει ο ίδιος ή ο νόμιμα εξου−
σιοδοτημένος για το σκοπό αυτό εκπρόσωπός του τη
σχετική αίτηση − μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσε−
ων για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα του άρθρου 1 της
παρούσας. Η προθεσμία υποβολής είναι αποκλειστική,
ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται από τα Μέσα Μα−
ζικής Ενημέρωσης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν
από την έναρξή της.
2. Η αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων
υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην επιτροπή συγκέντρω−
σης δικαιολογητικών του άρθρου 10 της παρούσας, με
τη βοήθεια μέλους της επιτροπής και σύμφωνα με τις
υποδείξεις του υποψηφίου. Για να διευκολυνθεί ο υπο−
ψήφιος στις επιλογές του, μπορεί να προμηθεύεται από
το οικείο Λύκειο ή από την επίσημη ιστοσελίδα του
ΥΠΕΠΘ υπόδειγμα αίτησης − μηχανογραφικού δελτίου,
στο οποίο μπορεί να καταχωρίσει τις προτιμήσεις του
με την επιθυμητή γι’ αυτόν σειρά προκειμένου να το
χρησιμοποιήσει ως βοήθημα κατά την προσέλευσή του
στην επιτροπή.
3. Ο υποψήφιος κατά την υποβολή της ανωτέρω αίτη−
σης – μηχανογραφικού δελτίου προτιμήσεων δικαιούται
και οφείλει να ελέγξει ο ίδιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός
του την ορθή καταχώριση των ατομικών του στοιχεί−
ων και των προτιμήσεων του. Για το σκοπό αυτό πριν
την οριστική παραλαβή της αίτησης – μηχανογραφικού
δελτίου από την επιτροπή εκτυπώνεται από το μέλος
της επιτροπής που χειρίζεται τον ηλεκτρονικό υπο−
λογιστή πρόχειρο αντίγραφο, το οποίο δίδεται στον
υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του για έλεγχο.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η αίτηση
– μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων παραλαμβάνεται
οριστικά και εκτυπώνονται τρία αντίγραφα, τα οποία
υπογράφονται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρό−
σωπό του και από τον πρόεδρο της επιτροπής. Το ένα
από αυτά τα αντίγραφα δίδεται στον υποψήφιο, το άλλο
φυλάσσεται από την επιτροπή μέχρι το τέλος Μαΐου
του επόμενου έτους, οπότε και καταστρέφεται και το
τρίτο αποστέλλεται στο ΥΠΕΠΘ.
4. Ο υποψήφιος μαζί με την αίτηση − μηχανογραφικό
δελτίο προτιμήσεων, υποβάλλει στην επιτροπή:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τίτλου
που κατέχει.
β) Αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης, το οποίο
επικυρώνεται από την επιτροπή με την επίδειξη του
πρωτοτύπου.
γ) Προκειμένου για κάτοχο απολυτηρίου τίτλου Εσπε−
ρινού ΕΠΑΛ το οποίο αποκτάται από το σχολικό έτος
2009−2010 και εφεξής, υποβάλλεται βεβαίωση του οι−
κείου Λυκείου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο
κάτοχός του φοίτησε και στις δύο τελευταίες τάξεις σε
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Εσπερινό ΕΠΑΛ. Αν ο υποψήφιος υπάγεται στις διατά−
ξεις της περίπτωσης ii 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 συνυποβάλλει
κατά περίπτωση:
ι) ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός τουλάχιστον
των γονέων του ή
ιι) απόφαση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγει−
ονομικής 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 σχετικής απόφασης ανάθεσης της
επιμέλειας ή
ιιι) βεβαίωση του οικείου Λυκείου από την οποία να
προκύπτει ότι ενεγράφη στην τελευταία τάξη του Εσπε−
ρινού ΕΠΑΛ μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της
ηλικίας του, συνοδευόμενη από αντίγραφο της αστυ−
νομικής του ταυτότητας ή
ιν) βεβαίωση οικείου φορέα από την οποία να προκύ−
πτει ότι ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της φοίτησής του
στην τελευταία τάξη του Εσπερινού ΕΠΑΛ ακολουθούσε
πρόγραμμα απεξάρτησης, το οποίο λειτουργούσε στις
προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.
5. α) Στην αίτηση − μηχανογραφικό δελτίο ο κάθε υπο−
ψήφιος μπορεί να δηλώνει προτίμηση για όσες σχολές
ή τμήματα επιθυμεί από αυτά που περιλαμβάνονται σε
ένα(1) ή δυο (2) κατά ανώτατο όριο επιστημονικά πε−
δία 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. Κατ΄ εξαίρεση
των διατάξεων του παρόντος εδαφίου ο υποψήφιος δεν
δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για σχολή ή τμήμα
στην οποία είναι ήδη σπουδαστής.
β) Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης για τις σχο−
λές ή τα τμήματα που επιθυμεί ο υποψήφιος γίνεται
με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση και 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 υποψήφιους
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 εισαγόμενου στη
συγκεκριμένη 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 σ’ εκείνη τη σχολή ή το τμήμα που προσδιόρισε
στη δήλωσή του με ένδειξη προτίμησης μεγαλύτερου
βαθμού σε σχέση με τις άλλες σχολές ή τμήματα που
έχει δηλώσει. Ο μεγαλύτερος βαθμός προτίμησης είναι η
αριθμητική ένδειξη 1, ο αμέσως μικρότερος βαθμός προ−
τίμησης είναι η αριθμητική ένδειξη 2 και ούτω καθεξής.
*02004931803090012*

δ) Η δήλωση προτίμησης σχολών ή τμημάτων, τα ατο−
μικά στοιχεία του υποψηφίου και οι υπόλοιπες ενδείξεις
οι οποίες περιλαμβάνονται στην αίτηση − μηχανογρα−
φικό δελτίο που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά αποτελεί το
μοναδικό επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφική
επεξεργασία των στοιχείων του υποψηφίου.
ε) Η δήλωση προτίμησης κάθε υποψηφίου στην αίτηση
− μηχανογραφικό 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 ηλεκτρονική πα−
ραλαβή του.
Άρθρο 7
Συγκέντρωση βαθμών και προτιμήσεων υποψηφίων –
επιλογή υποψηφίων
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης
αυτής, τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)κάθε έτος με τη λήξη των
μαθημάτων του κάθε τετραμήνου διαβιβάζουν στη Δ/
νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστη−
μάτων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. τους προφορικούς βαθμούς των
μαθητών της τελευταίας τάξης αναλυτικά κατά μάθημα.
Η διαβίβαση των προφορικών βαθμών γίνεται με τον
ασφαλέστερο τρόπο μπορεί δε να γίνεται και ηλεκτρο−
νικά. Με τον ίδιο τρόπο διαβιβάζονται απευθείας από τα
Βαθμολογικά Κέντρα στην ανωτέρω Δ/νση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
και οι γραπτοί βαθμοί κατά μάθημα όλων των εξεταζο−
μένων στα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό
επίπεδο. Η Μηχανοργάνωση του ΥΠ.Ε.Π.Θ., μετά την κα−
ταχώριση των βαθμών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή,
εκτυπώνει μηχανογραφικές καταστάσεις κατά Λύκειο,
οι οποίες αποστέλλονται κατά περίπτωση στα οικεία
Λύκεια ή Βαθμολογικά Κέντρα για αντιπαραβολή και
έλεγχο της ορθής καταχώρισής τους.
2. Οι Επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών του
άρθρου 10 της παρούσας διαβιβάζουν σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, αμέσως μετά τη λήξη της σχετικής
προθεσμίας, αντίγραφα των αιτήσεων – μηχανογραφι−
κών δελτίων που υποβλήθηκαν σ’ αυτές στη Μηχανορ−
γάνωση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την επιτροπή έκδοσης αποτε−
λεσμάτων επιλογής του άρθρου 10 της παρούσας.
3. Η επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής του
άρθρου 10 της παρούσας με τη χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή αντλεί από το αρχείο βαθμών τους βαθμούς
πρόσβασης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση – μη−
χανογραφικό δελτίο, τους κατανέμει κατά κατηγορία
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας
και προβαίνει στην επεξεργασία των προτιμήσεων και
των βαθμολογικών στοιχείων των υποψηφίων. Η επεξερ−
γασία γίνεται με μηχανογραφικές μεθόδους, με ειδικά
δελτία και παραστατικά, με βάση τα οποία ενεργείται
η επιλογή. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ηλεκτρο−
νικός υπολογιστής.
4. α) Προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψηφίου στις
διαδικασίες επιλογής των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι, των
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της ΑΣΠΑΙΤΕ,
των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ),
των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων,
των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, της Πυρο−
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σβεστικής Ακαδημίας και των Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού είναι η απόκτηση απολυτηρίου και η επίτευξη
από τον υποψήφιο Γενικού Βαθμού Πρόσβασης τουλά−
χιστον ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού βαθμού
ή η συγκέντρωση συνόλου μορίων τουλάχιστον ίσου
με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για
κάθε Σχολή ή τμήμα.
Ειδικά για τη συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής
των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων,
των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, της Πυρο−
σβεστικής Ακαδημίας και των Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού απαραίτητη επί πλέον προϋπόθεση είναι ο
υποψήφιος να έχει κριθεί ικανός για τις σχολές αυτές
κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται
για το σκοπό αυτό από τις ίδιες τις σχολές σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις
β) Προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψηφίου στις δια−
δικασίες επιλογής των Τμημάτων για τα οποία απαιτεί−
ται εξέταση σε ειδικό μάθημα είναι η επιτυχία βαθμού
στο ειδικό μάθημα ίσου με το μισό τουλάχιστον του
μέγιστου δυνατού. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά
μαθήματα, η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το
καθένα από τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα.
5. 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.
6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υπο−
ψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε σχολή
ή τμήμα του άρθρου 1 της παρούσας εισάγεται ο υπο−
ψήφιος που έχει μεγαλύτερο γενικό βαθμό πρόσβασης.
Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες,
εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών
στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του αντίστοι−
χου επιστημονικού πεδίου. Αν και μετά την εξάντληση
όλων των παραπάνω κριτηρίων εξακολουθούν να υπάρ−
χουν ισοβαθμούντες, εισάγονται, με την επιφύλαξη της
επόμενης παραγράφου 7, όλοι οι ισοβαθμούντες.
7. 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 6 εισάγεται ο υποψήφιος που
δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη σειρά προτί−
μησης. Αν και πάλι υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται
αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο πρώτο μάθημα
αυξημένης βαρύτητας.
Άρθρο 8
Έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής – προθεσμία
εγγραφής εισαγομένων
1. Τα αποτελέσματα της επιλογής για κάθε κατηγορία
υποψηφίων του άρθρου 5 της απόφασης αυτής εκδίδο−
νται από την οικεία επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων
επιλογής. Οι ονομαστικοί πίνακες κατά σειρά επιτυχίας
των εισαγομένων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα εγκρίνονται
από την ανωτέρω επιτροπή και κυρώνονται από τον
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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2. Σε κάθε σχολή ή τμήμα στέλνονται από το Υπουρ−
γείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επίσημο αντί−
γραφο του ονομαστικού πίνακα αυτών που επιλέχθηκαν
καθώς και το ατομικό δελτίο επιτυχίας τους.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων που ανακοινώνεται από τα Μέσα Μαζι−
κής Ενημέρωσης ορίζεται η προθεσμία εγγραφής των
εισαγομένων στα τμήματα και στις σχολές της τριτο−
βάθμιας εκπαίδευσης, πλην των σχολών των Ανώτατων
Στρατιωτικών Εκπ/κών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξι−
ωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των σχολών της
Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας ,των Ακα−
δημιών Εμπορικού Ναυτικού και των Ανώτερων Σχολών
Τουριστικής Εκπαίδευσης.
4. Σε κάθε Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης και στα ΕΠΑΛ αποστέλλονται ονομαστικοί
πίνακες των υποψηφίων της περιφέρειάς τους, για να
ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της επιλογής όσοι
υποψήφιοι επιθυμούν και για να εκδίδονται σχετικές
βεβαιώσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη δι−
αδικασία επιλογής και τα βαθμολογικά τους στοιχεία,
όταν το ζητούν οι ενδιαφερόμενοι.
Άρθρο 9
Εγγραφή στη σχολή ή στο τμήμα επιτυχίας
1. Για την εγγραφή του ο εισαγόμενος ή νομίμως
εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, καταθέτει στη
γραμματεία της σχολής ή του τμήματος τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α) Αίτηση για εγγραφή
β) Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή αποδεικτικό του
ΕΠΑΛ από το οποίο αποφοίτησε ή νομίμως κυρωμένο
αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
Σε περίπτωση που υποβάλλεται απολυτήριο στην
πρωτότυπη έκδοσή του, αυτό μπορεί ν’ αποσυρθεί, όταν
ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό
ή φωτοαντίγραφο.
γ) Νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο
της Βεβαίωσης πρόσβασης
δ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώ−
νει ότι δεν είναι γραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα από
αυτά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της παρούσας.
ε) ΄Εξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτό−
τητας.
Κατά την εγγραφή του ο εισαγόμενος επιδεικνύει στη
γραμματεία της σχολής ή του τμήματος το δελτίο της
αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγρα−
φο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία
γέννησης και τα ονομαστικά του στοιχεία.
2. Η γραμματεία, κατά την εγγραφή, ελέγχει και αντι−
παραβάλλει τα στοιχεία αυτών που προσέρχονται για
εγγραφή με το ατομικό δελτίο επιτυχίας τους και το
επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα.
3. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατετα−
μένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία
στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που
καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες της
παραγράφου 3 του άρθρου 8 της παρούσας Απόφασης
με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
του τμήματος Α.Ε.Ι. ή του συμβουλίου της σχολής Τ.Ε.Ι.,
κατά περίπτωση, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερό−
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μενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλει−
στική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της
προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι
λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν εγγρά−
φηκε ούτε με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου
αυτής της παραγράφου χάνει το δικαίωμα εγγραφής
για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος καθώς και για
τα επόμενα έτη.
4. Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα του
άρθρου 1 της απόφασης αυτής και εισάγεται σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρούσας σε άλλη Σχολή ή Τμήμα
δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα
εισαγωγής του, αν δεν διαγραφεί προηγουμένως από
την σχολή ή το Τμήμα του άρθρου 1 της παρούσας στο
οποίο είναι εγγεγραμμένος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 10
Τα ατομικά και συλλογικά όργανα που προβλέπονται
για τις πανελλαδικές εξετάσεις και τη διαδικασία επι−
λογής υποψηφίων Γενικού Λυκείου έχουν αρμοδιότητα
και για τις πανελλαδικές εξετάσεις και τη διαδικασία
επιλογής των υποψηφίων των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) πλήν
των μαθημάτων ειδικότητας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 11 Μαρτίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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