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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 

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

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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βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 64/2005 «Κωδικοποίηση 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 16), όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
(ΦΕΚ Α΄ 19), όπως ισχύει, με το π.δ. 185/2009 «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης, και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» 
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας–Θράκης σε Γε−
νική Γραμματεία Μακεδονίας–Θράκης και υπαγωγή στο 
Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακε−
δονίας–Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής» και με το π.δ. 189/2009 «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 
(ΦΕΚ Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 24/2010 
«Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και 
τροποποιήσεις του π.δ 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56).

3. Το π.δ. 402/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Γε−
ωργίας» (ΦΕΚ Α΄ 187), όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 214) και το π.δ. 89/2010 «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 154).

5. Την 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).

6. Την 46098/25.10.2010 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής Αθανάσιο Μωραΐτη και Ιωάννη Μανιάτη» 
(ΦΕΚ Β΄ 1696),

7. Την 271752/2010 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη − Μαρία Αποστολάκη 
και Ιωάννη Κουτσούκο» (ΦΕΚ Β΄ 1673).

8. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοει−
δών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230), και ιδίως το άρθρο 
15Α παρ. 4, 5 και 6, όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωσή του 
από το ν. 3423/2005 «Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των 
Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων» 
(ΦΕΚ Α΄ 304) και τα άρθρα 21 και 22 του ν. 3769/2009 
«Εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 
όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και 
την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 105).

9. Το ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» 
(ΦΕΚ Α΄ 265), όπως ισχύει.

10. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Δι−
αδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως ισχύει.

11. Την 334/2004 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμ−
βουλίου (Α.Χ.Σ.) «Καύσιμα αυτοκινήτων − πετρέλαιο βιο−
λογικής προέλευσης (βιοντίζελ) για κινητήρες ντίζελ − 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» (ΦΕΚ Β΄ 713/2005 και 
συμπλήρωση στο ΦΕΚ Β΄ 1149/2005).

12. Τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ.:
α) 513/2004 με τίτλο «Προσαρμογή στην τεχνική πρόο−

δο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 Εναρμόνιση της Ελλη−

νικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998, 
όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και 
ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 
1149/2005), 

β) 514/2004 με τίτλο «Καύσιμα αυτoκινήτων−Πετρέλαιο 
κίνησης−Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών» (ΦΕΚ Β΄ 
1490/2004), καθώς και 

γ) 460/2009 με τίτλο «Τροποποίηση της απόφασης 
ΑΧΣ 92/2009», «Προσαρμογή στη τεχνική πρόοδο της 
απόφασης ΑΧΣ 514/2004», «Καύσιμα αυτοκινήτων−Πετρέ−
λαιο κίνησης−Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών, (ΦΕΚ Β΄ 
1490/9.10.2006)», καθώς και της απόφασης ΑΧΣ 513/2004 
«Προσαρμογή στη τεχνική πρόοδο της απόφασης ΑΧΣ 
291/2003», «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 
την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά την ποιότητα 
των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιη−
θεί και ισχύει, (ΦΕΚ 1149/Β/17.8.2005)» (ΦΕΚ Β΄ 67/2010).

13. Το υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚ5026605ΕΞ2011/16.06.2011 (αριθμ. 
ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ: 14023/16.06.2011) έγγραφο του Υπουργού 
Οικονομικών, περί ορισμού εκπροσώπου στην Επιτροπή 
Αξιολόγησης με τον αναπληρωτή του.

14. Το υπ’ αριθμ. 27637/10.06.2011 (αριθμ. ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ: 
13619/10.06.2011) έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, περί ορισμού εκπροσώπων στην 
Επιτροπή Αξιολόγησης με τους αναπληρωτές τους.

15. Τις εκτιμήσεις των κατόχων αδειών διύλισης για τη 
διάθεση πετρελαίου κίνησης για τις μεταφορές κατά 
την περίοδο 01.07.2011 – 30.06.2012 (σχετ. έγγραφα: Ελλη−
νικά Πετρέλαια Α.Ε. 8811/10.06.2011 [αριθμ. ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ: 
13789/14.06.2011] και Μότορ Οϊλ (Ελλάς) – Διυλιστήρια 
Κορίνθου Α.Ε. 241/360A/09.06.2011 [αριθμ. ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ: 
13720/10.06.2011]), καθώς και το γεγονός ότι το αυτούσιο 
βιοντίζελ αναμιγνύεται σε ποσοστό 6,5% κατ’ όγκο στο 
πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται για τις μεταφορές 
στην ελληνική αγορά.

16. Την ανάγκη διάθεσης για το έτος 2011 (περίοδος 
01.07.2011 – 30.06.2012) αυτούσιου βιοντίζελ, μετά από 
αξιολόγηση αιτήσεων ενδιαφερομένων και σχετική κα−
τανομή με έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, κατ’ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως 
ισχύει.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πρόσκληση − Δικαιολογητικά

1. Καλούνται τα νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο 
άρθρο 5Α παρ. 1 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, τα οποία 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κατανομή ποσότη−
τας εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων (132.000) χιλιόλιτρων 
αυτούσιου βιοντίζελ για το χρονικό διάστημα από 1η 
Ιουλίου 2011 έως και 30η Ιουνίου 2012 (εφεξής «έτος 
κατανομής 2011»), να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της 
Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής (Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα, ισόγειο), 
μέχρι και την Παρασκευή 01.07.2011 και ώρα 15:00, σφρα−
γισμένο φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση Κατανομής Βιο−
ντίζελ για το έτος 2011» που θα περιέχει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:
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Α. Στην περίπτωση παραγωγών που έχουν στην κα−
τοχή τους μονάδα παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ 
εγκατεστημένη σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: 

α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα 
του Παραρτήματος 1, πλήρως συμπληρωμένη, με σφραγί−
δα εταιρείας, υπογραφή νομίμου εκπροσώπου και θεώρη−
ση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

β) i) Στην περίπτωση μονάδων παραγωγής αυτούσιου 
βιοντίζελ που είναι εγκατεστημένες εντός της ελληνικής 
επικράτειας: άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του ν. 3325/2005 όπως ισχύει. Εφόσον στην 
άδεια λειτουργίας δεν αναγράφεται η δυναμικότητα 
της μονάδας παραγωγής, προσκομίζεται συμπληρω−
ματικά η άδεια εγκατάστασης ή η απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων, βάσει των οποίων χορηγήθηκε 
η ισχύουσα άδεια λειτουργίας, όποια εκ των δύο ανα−
γράφει τη δυναμικότητα. 

ii) Στην περίπτωση μονάδων παραγωγής αυτούσιου 
βιοντίζελ που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος − 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η αντίστοιχη, για το 
οικείο δίκαιο του εν λόγω κράτους, άδεια λειτουργίας. 
Εφόσον στην άδεια λειτουργίας δεν αναγράφεται η 
δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής, προσκομίζο−
νται συμπληρωματικά επίσημα έγγραφα από αρμόδια 
αρχή, κατά το οικείο δίκαιο του κράτους−μέλους, που 
να βεβαιώνουν τη δυναμικότητα.

iii) Στην περίπτωση μονάδων παραγωγής αυτούσιου 
βιοντίζελ που προβλέπεται να λειτουργήσουν μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων της πα−
ρούσας και εντός του έτους κατανομής 2011: άδεια εγκα−
τάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατά−
ξεις του ν. 3325/2005 όπως ισχύει, ή απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων, σε περίπτωση εξαίρεσης από 
την υποχρέωση λήψης άδειας εγκατάστασης.

γ) Βεβαίωση από την εθνική αρμόδια αρχή, προκει−
μένου για μονάδες παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ 
εγκατεστημένες εντός της ελληνικής επικράτειας, ή 
από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους − μέλους της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου για μονάδες παραγωγής 
που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος – μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδοθείσα εντός του τελευταίου 
εξαμήνου, που να βεβαιώνει ότι η άδεια λειτουργίας της 
βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και ότι η μονάδα παραγωγής 
λειτουργεί κανονικά. 

δ) Στην περίπτωση μονάδων παραγωγής αυτούσιου 
βιοντίζελ που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος – 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: βεβαίωση αρμόδιας 
αρχής, εκδοθείσα εντός του τελευταίου εξαμήνου, για 
τον ορισμό του φορολογικού αντιπροσώπου στην ελ−
ληνική επικράτεια.

ε) Επίσημα έγγραφα, θεωρημένα από αρμόδια δημόσια 
αρχή, που να αποδεικνύουν την ύπαρξη και διαθεσιμό−
τητα των απαιτούμενων αποθηκευτικών χώρων εντός 
της ελληνικής επικράτειας για το αυτούσιο βιοντίζελ, η 
χωρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότε−
ρη από 100 κυβικά μέτρα ανά μονάδα παραγωγής της 
αιτούσας εταιρείας.

στ) Πιστοποιητικό ISO σειράς 9000 σε ισχύ κατά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτή σεων, ή 
σύμβαση ανάθεσης για την λήψη αυτού, σχετικά με 
την παραγωγή ή/και διάθεση αυτούσιου βιοντίζελ. Στη 

δεύτερη περίπτωση, η λήψη πιστοποιητικού ISO σει−
ράς 9000 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την 
30.11.2011. 

ζ) Συμβάσεις συνεργασίας της αιτούσας εταιρείας με 
ερευνητικά ιδρύματα και φορείς ή συμβάσεις συμμετο−
χής σε ερευνητικά προγράμματα, εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για θέματα σχετικά με τα βιοκαύσιμα και τη 
βιομάζα, τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας, σε ισχύ κατά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. 
Η αιτούσα εταιρεία πρέπει να είναι, σε κάθε περίπτωση, 
συμβαλλόμενη στις ανωτέρω συμβάσεις.

η) Πίνακας περιεχομένων των υποβαλλόμενων δικαιο−
λογητικών με σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή νομί−
μου εκπροσώπου.

Β. Στην περίπτωση εισαγωγέων που προσκομίζουν 
συμβάσεις προμήθειας αυτούσιου βιοντίζελ από μο−
νάδες παραγωγής εγκατεστημένες σε άλλο κράτος − 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπό−
δειγμα του Παραρτήματος 2, πλήρως συμπληρωμένη, 
με σφραγίδα εταιρείας, υπογραφή νομίμου εκπροσώπου 
και θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια 
αρχή.

β) Συμβάσεις για αγορά αυτούσιου βιοντίζελ για το 
έτος κατανομής, στις οποίες πρέπει να αναγράφεται 
απαραίτητα το χρονικό διάστημα προμήθειας αυτού−
σιου βιοντίζελ, η συνολική προμηθευόμενη ποσότητα 
και το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων συντεταγμένο σε 
μηνιαία βάση.

γ) Για κάθε συμβεβλημένη μονάδα παραγωγής αυτού−
σιου βιοντίζελ, επίσημα έγγραφα από αρμόδια αρχή, 
κατά το οικείο δίκαιο του κράτους − μέλους της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, που να βεβαιώνουν τη δυναμικότητα της 
μονάδας παραγωγής, καθώς και βεβαίωση από αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εκδοθείσα εντός του τελευταίου εξαμήνου, 
που να βεβαιώνει ότι η άδεια λειτουργίας της βρίσκε−
ται σε ισχύ και ότι η μονάδα παραγωγής λειτουργεί 
κανονικά. 

δ) Επίσημα έγγραφα, θεωρημένα από αρμόδια αρχή, 
που να αποδεικνύουν την ύπαρξη και διαθεσιμότητα 
των απαιτούμενων αποθηκευτικών χώρων εντός της 
ελληνικής επικράτειας για το αυτούσιο βιοντίζελ, η χω−
ρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από 100 κυβικά μέτρα ανά συμβεβλημένη μονάδα πα−
ραγωγής της αιτούσας εταιρείας.

ε) Πιστοποιητικό ISO σειράς 9000 σε ισχύ κατά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ή σύμ−
βαση ανάθεσης για την λήψη αυτού, σχετικά με την πα−
ραγωγή ή/και διάθεση αυτούσιου βιοντίζελ. Στη δεύτερη 
περίπτωση, η λήψη πιστοποιητικού ISO σειράς 9000 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την 30.11.2011. 

στ) Συμβάσεις συνεργασίας της αιτούσας εταιρείας με 
ερευνητικά ιδρύματα και φορείς ή συμβάσεις συμμετο−
χής σε ερευνητικά προγράμματα, εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για θέματα σχετικά με τα βιοκαύσιμα και τη 
βιομάζα, τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας, σε ισχύ κατά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. 
Η αιτούσα εταιρεία πρέπει να είναι, σε κάθε περίπτωση, 
συμβαλλόμενη στις ανωτέρω συμβάσεις.

ζ) Πίνακας περιεχομένων των υποβαλλόμενων δικαι−
ολογητικών με σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή νο−
μίμου εκπροσώπου.
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2. Σε περίπτωση που η ίδια μονάδα παραγωγής αυτού−
σιου βιοντίζελ εγκατεστημένη σε άλλο κράτος – μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζεται σε περισσότερες 
από μία αιτήσεις, είτε ως παραγωγός και συμβεβλημένη 
με τουλάχιστον ένα εισαγωγέα είτε συμβεβλημένη με 
τουλάχιστον δύο εισαγωγείς, η ετήσια δυναμικότητα της 
επιμερίζεται αναλογικά στις αιτούσες εταιρείες με βάση 
τις ποσότητες που αντιστοιχούν σε κάθε αίτηση.

3. Η μη υποβολή κάποιου από τα καθοριζόμενα δικαιο−
λογητικά στην παράγραφο 1 εδάφιο Α σημεία α, β, γ, 
δ και ε, καθώς και εδάφιο Β σημεία α, β, γ και δ του 
παρόντος άρθρου, ανάλογα με την ιδιότητα της αιτού−
σας εταιρείας, αποκλείει την αιτούσα εταιρεία από τη 
διαδικασία αξιολόγησης και κατανομής.

4. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 κατατίθενται 
σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, ενώ σε περί−
πτωση ξενόγλωσσων κειμένων αυτά συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. Οι συμβάσεις ενεργειακών καλλιεργειών που δη−
λώνουν οι αιτούσες εταιρείες στην αίτηση – υπεύθυνη 
δήλωση, πρέπει αφενός να έχουν συναφθεί από την 
01.09.2010 και μετά, αφετέρου να μην έχουν υποβληθεί 
ξανά στο πλαίσιο κατανομής προηγούμενων ετών.

Τα τιμολόγια προμήθειας βαμβακόσπορου, βαμβα−
κελαίου, χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανε−
λαίων και ζωικών λιπών, καθώς και τα σχετικά δελτία 
αποστολής, που δηλώνουν οι αιτούσες εταιρείες στην 
αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, πρέπει αφενός να έχουν 
εκδοθεί από την 01.09.2010 και μετά, αφετέρου να μην 
έχουν υποβληθεί ξανά στο πλαίσιο κατανομής προη−
γούμενων ετών.

6. Το προσφερόμενο μέγιστο υπερτίμημα (premium) 
για το αυτούσιο βιοντίζελ που δηλώνουν οι αιτούσες 
εταιρείες στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, καθορίζεται 
σε ευρώ/χιλιόλιτρο επιπλέον της τιμής βάσης. 

Ως τιμή βάσης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό δεκαπεν−
θήμερο ο μέσος όρος των ημερήσιων τιμών αναφοράς του 
δεκαπενθημέρου και ισχύει για τις παραδόσεις αυτούσιου 
βιοντίζελ εντός του εκάστοτε δεκαπενθημέρου.

Ως ημερήσια τιμή αναφοράς λαμβάνεται ο μέσος όρος, 
σε ευρώ (€)/χιλιόλιτρο, μεταξύ, αφενός της τιμής "Reuters 
Biodiesel ex Works" (υπό τη στήλη FAME2 GERMANY) 
και αφετέρου της χαμηλής τιμής του "Biodiesel" για τη 
χειμερινή περίοδο ή του "FAME0" για την καλοκαιρι−
νή περίοδο (υπό τη στήλη Barges FOB Rotterdam) του 
PLATTs European Marketscan. 

Για τον υπολογισμό της ημερήσιας τιμής αναφοράς 
λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία Δολλαρίου/Ευρώ της Ευ−
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την αντίστοιχη ημέ−
ρα, ενώ η πυκνότητα του αυτούσιου βιοντίζελ θεωρείται 
ίση με 0,88 κιλά/λίτρο. 

Το προσφερόμενο μέγιστο υπερτίμημα είναι δεσμευ−
τικό για την αιτούσα εταιρεία, καθ` όλη τη διάρκεια 
του έτους κατανομής 2011 και για όλη την αιτούμενη 
ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ.

7. Κάθε εταιρεία μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία 
της ετήσιας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ με μόνο μία 
αίτηση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου, ειδάλλως αποκλείεται από τη διαδικασία αξιο−
λόγησης και κατανομής.

8. Η υποβολή οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού 
εκτός των καθοριζομένων στην παράγραφο 1 του πα−

ρόντος άρθρου, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιο−
λόγηση της αίτησης. 

9. Αιτήσεις και δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκ−
πρόθεσμα, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των αιτήσεων, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδι−
κασία αξιολόγησης και κατανομής. 

10. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 2 της πα−
ρούσας δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις επί των ήδη 
νομίμως, κατά τα παραπάνω, υποβληθέντων δικαιολο−
γητικών από τις αιτούσες εταιρείες.

11. Τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που υποβάλ−
λονται σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
υπόκεινται σε έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και 
σε περίπτωση διαπίστωσης μη αιτιολογούμενων απο−
κλίσεων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

12. Η παρούσα πρόσκληση αφορά το αυτούσιο βιοντί−
ζελ της περίπτωσης κστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
73 του ν. 2960/2001 όπως ισχύει, που καθορίζεται με την 
απόφαση Α.Χ.Σ. 334/2004.

13. Τα Παραρτήματα 1 και 2 προσαρτώνται στην παρού−
σα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 2
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης, 

Διαδικασία Αξιολόγησης και Μεθοδολογία Κατανομής

1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης, 
ως ακολούθως:

α. Δημήτριος Αντωνόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύ−
θυνσης Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργει−
ας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον 
Αθανάσιο Ζαχαρόπουλο, Προϊστάμενο Τμήματος της 
Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής της ίδιας Γενικής 
Γραμματείας,

β. Νικόλαος Ντζούρας, υπάλληλος της Αυτοτελούς 
Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα Α.Π.Ε. 
της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής, ως μέλος, με αναπληρωτή την 
Αναστασία Οικονόμου, υπάλληλο της Αυτοτελούς Υπη−
ρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα Α.Π.Ε. της 
ίδιας Γενικής Γραμματείας, 

γ. Κωνσταντίνος Αναστόπουλος, υπάλληλος της Διεύ−
θυνσης Παραγωγής και Αξιοποίησης Φυτών Μεγάλης 
Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, ως μέλος, με αναπληρωτή την Αθανασία 
Παπαφώτη, υπάλληλο της Διεύθυνσης Παραγωγής και 
Αξιοποίησης Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας του ίδιου 
Υπουργείου, 

δ. Γλυκερία Ναβρόζογλου, Προϊσταμένη Τμήματος της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων και Οργάνωσης Πληρο−
φοριακών Συστημάτων του Οργανισμού Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ως μέλος, με αναπληρωτή 
τον Αθανάσιο Καρδάση, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης 
του ίδιου Οργανισμού, 

ε. Αναστασία Μουζακίτου, υπάλληλος της Διεύθυνσης 
Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου Οικονο−
μικών ως μέλος, με αναπληρωτή την Ευσταθία Βλάχου, 
υπάλληλο της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 
του ίδιου Υπουργείου. 
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Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Νικολέττα Ανα−
στασοπούλου, υπάλληλος της Διεύθυνσης Πετρελαϊ−
κής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αναπληρωτή τη 
Μαριάνθη Ντάρα, υπάλληλο της Διεύθυνσης Πετρελαϊ−
κής Πολιτικής της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η αποσφρά−
γιση, ο έλεγχος της τυπικής πληρότητας των αιτήσεων 
που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρού−
σας απόφασης και η σχετική αξιολόγησή τους, καθώς 
και η σχετική γνωμοδότηση για κατανομή της ποσότη−
τας των 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15Α του ν. 3054/2002, 
όπως ισχύει, καθώς και με τα οριζόμενα στην παρούσα 
απόφαση. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι επίσης αρμόδια και για 
γνωμοδοτήσεις επί μελλοντικών ανακατανομών ποσο−
τήτων αυτούσιου βιοντίζελ, εφόσον προκύψει τέτοια 
ανάγκη.

Η σύνθεση, οι συνεδριάσεις και η λειτουργία της Επι−
τροπής Αξιολόγησης διέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 14 του ν. 2690/1999 όπως ισχύει.

2. Οι φάκελοι των αιτήσεων που υποβάλλονται σύμφω−
να με το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, αποσφρα−
γίζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης σε κλειστές 
συνεδριάσεις και ελέγχονται τα περιεχόμενα δικαιο−
λογητικά ως προς την τυπική τους πληρότητα. Μετά 
την ολοκλήρωση του ελέγχου όλων των φακέλων, η 
Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, όπου καταγράφει τις 
συμμετέχουσες εταιρείες που προκρίνονται στο επό−
μενο στάδιο κατανομής και τα στοιχεία που θα χρησι−
μοποιηθούν για τους υπολογισμούς της παρ. 3 του πα−
ρόντος άρθρου και αιτιολογεί τους λόγους απόρριψης 
των εταιρειών που δεν προκρίνονται από τον έλεγχο 
της τυπικής πληρότητας.

3. Η ποσότητα των 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου 
βιοντίζελ για το έτος κατανομής 2011, κατανέμεται στις 
εταιρείες που προκρίνονται από τον έλεγχο τυπικής 
πληρότητας της παρ. 2, σύμφωνα με τον ακόλουθο 
τύπο:

Κi = { [0,25 * ΕΛ1i/(Σύνολο ΕΛ1i)]+ [0,05 * ΕΛ2i/(Σύνολο 
ΕΛ2i)]+ [0,075 * ΕΛ3i/(Σύνολο ΕΛ3i)] + [0,20 * Αi/(Σύνολο 
Αi] + [0,10 *Τi/(Σύνολο Τi)] + [0,05 * Ιi/(Σύνολο Ιi)] + [0,05 
* Εi/(Σύνολο Εi)] + [0,15* Πi/(Σύνολο Πi)] + [0,075 * ΠΚi/(Σ−
ύνολο ΠΚi)] } * 132.000,

όπου:
i = η εξεταζόμενη εταιρεία,
Κi = κατανεμόμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ 

έτους, σε χιλιόλιτρα,
ΕΛ1i = χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ που αντιστοιχούν 

στις δηλωθείσες συμβάσεις ελληνικών ενεργειακών καλ−
λιεργειών, σύμφωνα με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση 
της αιτούσας εταιρείας, θεωρώντας ότι παράγονται 
0,10 χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ ανά στρέμμα ενερ−
γειακής καλλιέργειας, 

ΕΛ2i = χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ που αντιστοι−
χούν στα δηλωθέντα τιμολόγια αγοράς βαμβακόσπορου 
ή/και βαμβακέλαιου ελληνικής προέλευσης, σύμφωνα με 
την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας εταιρείας, 
θεωρώντας ότι παράγονται 0,14 χιλιόλιτρα αυτούσιου 
βιοντίζελ ανά μετρικό τόνο βαμβακόσπορου και 0,95 

χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ ανά μετρικό τόνο βαμ−
βακέλαιου,

ΕΛ3i = χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ που αντιστοι−
χούν στα δηλωθέντα τιμολόγια προμήθειας χρησιμο−
ποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λι−
πών, ελληνικής προέλευσης, κατάλληλων για παραγωγή 
βιο ντίζελ, σύμφωνα με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση 
της αιτούσας εταιρείας, θεωρώντας ότι παράγονται 
0,95 χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ ανά μετρικό τόνο 
πρώτης ύλης,

Αi = συνολική αιτούμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντί−
ζελ, σε χιλιόλιτρα.

Στην περίπτωση παραγωγών αυτούσιου βιοντίζελ, 
η αιτούμενη ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει την 
ετήσια δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής, εφόσον 
αυτή είναι εγκατεστημένη στην ελληνική επικράτεια, 
και το 25% της ετήσιας δυναμικότητας της μονάδας 
παραγωγής, εφόσον αυτή είναι εγκατεστημένη σε άλλο 
κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στην περίπτωση εισαγωγέων που προσκομίζουν συμ−
βάσεις προμήθειας αυτούσιου βιοντίζελ από μονάδες 
παραγωγής εγκατεστημένες σε άλλο κράτος − μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αιτούμενη ποσότητα δεν 
μπορεί να υπερβαίνει, αφενός το άθροισμα των 25% των 
ετήσιων δυναμικοτήτων για κάθε συμβεβλημένη μονάδα 
παραγωγής και αφετέρου τη συνολική ποσότητα των 
συμβάσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, η αιτούμενη ποσότητα δεν μπο−
ρεί να υπερβαίνει την προς κατανομή συνολική ετήσια 
ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ.

Εφόσον η αιτούμενη ποσότητα υπερβαίνει τα ανω−
τέρω όρια, αυτή αναπροσαρμόζεται ώστε να πληροί 
τα όρια αυτά.

Εφόσον στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν ανα−
γράφεται η ετήσια δυναμικότητα της μονάδας παρα−
γωγής αυτούσιου βιοντίζελ, αυτή υπολογίζεται ως εξής: 
(Ημερήσια δυναμικότητα) * (Ημέρες λειτουργίας ανά 
έτος) ή (Ωριαία δυναμικότητα) * (Ώρες λειτουργίας ανά 
ημέρα) * (Ημέρες λειτουργίας ανά έτος). 

Σε περίπτωση που στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά 
δεν αναφέρονται οι ημέρες λειτουργίας ανά έτος ή/και 
οι ώρες λειτουργίας ανά ημέρα, για τον υπολογισμό της 
ετήσιας δυναμικότητας αυτές θεωρούνται ίσες με 330 
και 24, αντίστοιχα.

Σε περίπτωση μονάδων παραγωγής που προβλέπεται 
να λειτουργήσουν εντός του έτους κατανομής 2011, οι 
ημέρες λειτουργίας υπολογίζονται αναλογικά, σύμφωνα 
με την ρεαλιστική πρόβλεψη κανονικής έναρξης λει−
τουργίας της αιτούσας εταιρείας.

Εφόσον απαιτείται, για τη μετατροπή της δυναμικό−
τητας, η πυκνότητα του αυτούσιου βιοντίζελ θεωρείται 
ίση με 0,88 κιλά/λίτρο,

Τi = δείκτης, ίσος με 1 όταν το προσφερόμενο μέγιστο 
υπερτίμημα υπερβαίνει μόνο έως και 10% το χαμηλότε−
ρο προσφερθέν, ή 0 για υπέρβαση άνω του 10%,

Ιi = δείκτης, ίσος με 1 για ύπαρξη πιστοποιητικού ISO 
σειράς 9000 ή σύμβασης ανάθεσης για τη λήψη του, ή 
0 για μη ύπαρξη,

Εi = δείκτης, ίσος με 1 για διαπίστωση ερευνητικής 
δραστηριότητας, ή 0 για απουσία,

Πi = σύνολο παραδόσεων αυτούσιου βιοντίζελ, σε χιλιό−
λιτρα, για τις κατανομές των ετών 2009 και 2010, με βάση 
τα σχετικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών,
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ΠΚi = δείκτης υπολογιζόμενος βάσει της συνέπειας πα−
ραδόσεων στα διυλιστήρια για την κατανομή έτους 2010, 
ίσος με 1 για απόκλιση συνολικών παραδόσεων έως και 
2% επί της συνολικής ποσότητας που είχε κατανεμηθεί 
στον αιτούντα, ή 0,5 για απόκλιση από 2% έως και 5%, 
ή 0 για απόκλιση μεγαλύτερη από 5%.

4. Σε περίπτωση που οι παραγόμενες ποσότητες αυ−
τούσιου βιοντίζελ προερχόμενες από συμβάσεις ενερ−
γειακών καλλιεργειών υπερβαίνουν την ποσότητα που 
αντιστοιχεί στο συντελεστή βαρύτητας ΕΛ1i, αυτές 
κατανέμονται στο σύνολό τους στους αιτούντες και 
αναπροσαρμόζονται αναλογικά οι συντελεστές βαρύ−
τητας των λοιπών κριτηρίων.

5. Σε περίπτωση που για κάποιο από τα κριτήρια της 
παρ. 3 του παρόντος άρθρου δεν υποβληθούν σχετικά 
δικαιολογητικά από κανέναν από τους αιτούντες, η βα−
ρύτητα του κριτηρίου κατανέμεται στα λοιπά κριτήρια 
αναλογικά με τη βαρύτητά τους.

6. Σε περίπτωση που σε εταιρεία κατανεμηθεί, βάσει 
των υπολογισμών της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, 
ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ μεγαλύτερη από: 

α) την ετήσια δυναμικότητα της οικείας μονάδας πα−
ραγωγής, προκειμένου για μονάδες εγκατεστημένες 
εντός της ελληνικής επικράτειας, ή 

β) το 25% της ετήσιας δυναμικότητας, προκειμένου 
για μονάδες παραγωγής εγκατεστημένες σε άλλο κρά−
τος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

γ) το άθροισμα των 25% των ετήσιων δυναμικοτήτων 
για κάθε συμβεβλημένη μονάδα παραγωγής, καθώς και 
τη συνολική ποσότητα των συμβάσεων, προκειμένου 
για εισαγωγείς,

η κατανεμηθείσα ποσότητα αναπροσαρμόζεται ώστε 
να πληροί τα όρια αυτά και διορθώνονται αναλογικά 
οι κατανεμηθείσες σύμφωνα με τους υπολογισμούς 
της παρ. 3 ποσότητες των υπολοίπων εταιρειών που 
συμμετέχουν στην εν λόγω κατανομή.

7. Μετά την ολοκλήρωση των υπολογισμών σύμφωνα 
με τις παρ. 3 έως και 6 του παρόντος άρθρου, η Επιτρο−
πή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό όπου καταγράφει 
τις προς κατανομή ποσότητες ανά εταιρεία, προκειμέ−
νου να εκδοθεί η απόφαση κατανομής της παρ. 7 του 
άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει.

8. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτι−
κών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής μέχρι και την 31.07.2011, κατάλογο με τις 
εκτάσεις ενεργειακών καλλιεργειών που έχουν συμ−
βολαιοποιηθεί μεταξύ των καλλιεργητών τους και των 
εγχώριων εταιρειών παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ 
(τελικών μεταποιητών) και έχουν καταχωρηθεί στο Ολο−
κληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), 
ανά εταιρεία και είδος καλλιέργειας. Τα στοιχεία αυτά 
χρησιμοποιούνται για τον επανυπολογισμό του ΕΛ1i, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

9. Οι εταιρείες δικαιούχοι κατανομής έτους 2011 οφεί−
λουν να υποβάλουν μέχρι και την 31.07.2011 ηλεκτρο−
νικό αρχείο τύπου λογιστικών φύλλων με τα αναλυτι−
κά στοιχεία των δηλωθέντων τιμολογίων προμήθειας 
(πώλησης ή αγοράς) βαμβακόσπορου, βαμβακέλαιου, 
χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και 
ζωικών λιπών, εγχώριας προέλευσης και προοριζόμενων 

για παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ, συνοδευόμενα από 
τα στοιχεία των αντίστοιχων δελτίων αποστολής. 

Σε περίπτωση δήλωσης ιδιοπαραγωγής βαμβακό−
σπορου, εγχώριας προέλευσης και προοριζόμενου για 
παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ, οι εταιρείες δικαιούχοι 
κατανομής έτους 2011 οφείλουν να υποβάλλουν μέχρι 
και την 31.07.2011 θεωρημένα αντίγραφα των σχετικών 
εγγραφών στο βιβλίο αποθήκης της εταιρείας, τα οποία 
να αποδεικνύουν με σαφήνεια την παραγωγή και την 
ύπαρξη των αιτούμενων ποσοτήτων βαμβακόσπορου 
και την αποκλειστική διάθεσή του για παραγωγή αυ−
τούσιου βιοντίζελ.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά διαβιβάζο−
νται για έλεγχο στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή−
ματος (Σ.Δ.Ο.Ε.). Το Σ.Δ.Ο.Ε. δύναται να ζητήσει πρό−
σθετα στοιχεία και δικαιολογητικά από τις εν λόγω 
εταιρείες, οι οποίες οφείλουν να συνεργάζονται πλή−
ρως και να διευκολύνουν τους ελέγχους αυτούς.

Μετά το πέρας των ανωτέρω ελέγχων, το Σ.Δ.Ο.Ε. 
υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μέ−
χρι και την 15.09.2011, κατάλογο με τις οριστικές, μετά 
τον έλεγχο, ποσότητες βαμβακόσπορου, βαμβακελαίου, 
χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και 
ζωικών λιπών, ανά εταιρεία και είδος πρώτης ύλης. Τα 
στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για τον επανυπολο−
γισμό των ΕΛ2i και ΕΛ3i, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
παρόντος άρθρου.

10. Οι εταιρείες δικαιούχοι κατανομής έτους 2011, προ−
κειμένου να γίνει ο έλεγχος των παραλαβών ελαιούχων 
σπόρων από τους καλλιεργητές με τους οποίους έχουν 
συνάψει συμβάσεις ενεργειακών καλλιεργειών, κατα−
χωρούν, έως και την 30.11.2011, σε ηλεκτρονική εφαρ−
μογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα εκδοθέντα τιμολόγια που 
αφορούν κάθε καλλιεργητή για τις εκτάσεις που έχουν 
θεωρηθεί συμβάσεις και έχουν δηλωθεί στο Ο.Σ.Δ.Ε. 
Ακολούθως, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποβάλλει στην αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής μέχρι και την 10.12.2011, κατά−
λογο με τις υλοποιη θείσες εκτάσεις ενεργειακών καλ−
λιεργειών που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Σ.Δ.Ε., καθώς 
και τις αντίστοιχες ποσότητες ελαιούχων σπόρων που 
παραδόθηκαν από τους καλλιεργητές στις εταιρείες 
παραγωγής αυτού σιου βιοντίζελ, ανά εταιρεία και είδος 
καλλιέργειας. 

Η συνολική ποσότητα παραληφθέντων ελαιούχων 
σπόρων ανά είδος καλλιέργειας, μετά τον ανωτέρω 
έλεγχο, δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 80% της 
μέσης θεωρητικής στρεμματικής απόδοσης, η οποία 
για ηλίανθο και ελαιοκράμβη λαμβάνεται 265 κιλά ανά 
στρέμμα και για σόγια 200 κιλά ανά στρέμμα. Σε διαφο−
ρετική περίπτωση, οι αντίστοιχες εκτάσεις ενεργειακών 
καλλιεργειών μειώνονται αναλογικά με τρόπο ώστε να 
πληρείται η ανωτέρω υποχρέωση. Εφόσον υπάρξουν 
και άλλα είδη καλλιέργειας, η μέση θεωρητική στρεμ−
ματική απόδοσή τους καθορίζεται με την κοινή υπουρ−
γική απόφαση ετήσιας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ 
που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 15Α παρ. 7 του 
ν. 3054/2002 όπως ισχύει.
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Τα ανωτέρω στοιχεία εκτάσεων ενεργειακών καλλι−
εργειών χρησιμοποιούνται για τον επανυπολογισμό του 
ΕΛ1i, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

11. Μετά τους επανυπολογισμούς των ΕΛ1i, ΕΛ2i και 
ΕΛ3i, σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 του παρόντος άρθρου, 
και σε κάθε περίπτωση έως και την 30.09.2011, τροπο−
ποιείται η κοινή υπουργική απόφαση ετήσιας κατανο−
μής αυτούσιου βιοντίζελ που εκδίδεται σύμφωνα με το 
άρθρο 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει.

Μετά τον επανυπολογισμό του ΕΛ1i, σύμφωνα με την 
παρ. 10 του παρόντος άρθρου, και σε κάθε περίπτωση 
έως και την 31.12.2011, τροποποιείται η κοινή υπουργι−

κή απόφαση ετήσιας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ 
που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 15Α παρ. 7 του 
ν. 3054/2002 όπως ισχύει. 

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί και να είναι διαθέ−
σιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (http://www.ypeka.gr).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

    Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  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−

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 
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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». 

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: 

 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18290−7



«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 

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, 

18290−10 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



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 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

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−

 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18290−11



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 

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 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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