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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμός Φ.151/20049/Β6 

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 
υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 
νόμου 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 1 του νόμου 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α')και των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 
13 του νόμου 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α'). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΟΣΟΣΤΑ ΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Άρθρο 1 

Προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες 

Στις ειδικές κατηγορίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 2525/1997 (ΦΕΚ 
188/Α'), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του 
νόμου 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α') και τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 
13 του νόμου 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α') υπάγονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή 
άλλου αντίστοιχου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι υποψήφιοι για 
εισαγωγή στα τμήματα και τις σχολές του άρθρου 2 της παρούσας και οι οποίοι 
πληρούν, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

8. ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του πρώτου 
εδαφίου της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 1351/1983, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο VII του άρθρου 46 του νόμου 1946/1991 και του 
άρθρου 12 του νόμου 2640/1998 και της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του 
νόμου3027/2002 (ΦΕΚ 152 - Α). Ειδικότερα, στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται, 
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, οι τυφλοί, οι κωφάλαλοι, οι πάσχοντες από 
μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυταρική αναιμία, οι πάσχοντες από 
συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού 
(shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με 
φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, καθώς επίσης οι πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία 
Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις 
νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Bund 
Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), 
από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη 
με φαρμακευτική αγωγή, οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, οι 
πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική διάθεση - αιμορροφιλίες και οι υποβαλλόμενοι 
σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των 
οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, 
παγκρέατος, οι πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, οι 



πάσχοντες από σύνδρομο Evans, οι πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή 
αναιμία, οι έχοντες κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, οι 
πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομ-βοφιλία και υποβάλλονται σε 
θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας 
με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο GAUCHER. 

Άρθρο 2 

Σχολές και Τμήματα Πρόσβασης - Αριθμός θέσεων εισακτέων 

α. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1-7 του άρθρου 1 της 
παρούσας έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις σχολές και στα τμήματα των 
Πανεπιστημίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), των Ανώτατων 
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων, στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και 
στις Σχολές της Αστυνομικής 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 υπαγομένων 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 Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. 

β. Προκειμένου για τις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών 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 νόμου 2552/1997 (ΦΕΚ/Α`/266) και οι θέσεις 
αυτές είναι κοινές για τους υποψηφίους όλων των ειδικών κατηγοριών της παρούσας 
παραγράφου. 

γ. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγράφου 9 της παρούσας, όπως ισχύει, 
οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησης 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 (χρυσό, 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` αριθμό Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ Β` 391) υπουργικής απόφασης, όπως 
τροποποιήθηκε 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 Βαλκανική ή Διεθνή Ολυμπιάδα οι υποψήφιοι. Οι κάτοχοι 
απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑΛ (Ομάδα Α), που έχουν διακριθεί στην 
Ολυμπιάδα της Πληροφορικής, 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 Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, δεν υπάγονται στις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης. 

ε. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων στις σχολές και τα τμήματα των προηγούμενων 
περιπτώσεων καθορίζεται από την προβλεπόμενη από το άρθρο 59 παράγραφος 11 του 
Νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ Α` 118) υπουργική απόφαση, που εκδίδεται κατ` έτος. 

Το άρθρο 2, όπως είχε τροποποιηθεί, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 2 της 
Υπουργικής Απόφασης Φ.151/64998/Β6 (ΦΕΚ Β 1307 16.6.2011). 

Άρθρο 3 

Αίτηση, δικαιολογητικά, τόπος και χρόνος υποβολής τους 

Ε. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγράφου 8 του άρθρου 1 της παρούσας 
υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους στη 
Γραμματεία της σχολής ή τμήματος που επιθυμούν την εισαγωγή τους μέσα στην 
προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγόμενων φοιτητών κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 2525/97 (ΦΕΚ 188/Α'), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 2909/2001, τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Αίτηση. 

β) Τίτλο απόλυσης Λυκείου ή Β' κύκλου σπουδών TEE ή επικυρωμένο αντίγραφο του. 

γ) Έξι (6) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος. 

δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του οικείου 
νομού που πιστοποιεί την πάθηση τους και η οποία εκδίδεται μετά από δωρεάν 
βεβαίωση γιατρού μέλους ΔΕΠ οποιουδήποτε Πανεπιστημίου αντίστοιχης ειδικότητας. 

Άρθρο 4 

Τρόπος εισαγωγής και διαδικασία επιλογής πίνακες εισαγομένων 

Η εισαγωγή των υποψηφίων με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 1 της παρούσας, στο 
Α' εξάμηνο σπουδών των σχολών ή τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, η εισαγωγή των 
υποψηφίων αυτών γίνεται: 

3. Χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και με κριτήριο επιλογής το βαθμό απολυτηρίου στην 
περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό θέσεων 
για όσους υπάγονται στην ειδική κατηγορία της παραγράφου 8 του άρθρου 1 της 
παρούσας. Η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού του απολυτηρίου και 
μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων που αντιστοιχούν στο οικείο ποσοστό θέσεων του 
άρθρου 2 της απόφασης αυτής. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παρούσας 
παραγράφου και προκειμένου για σχολές ή τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση 
σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, μπορεί με απόφαση του οικείου τμήματος οι 
υποψήφιοι της ειδικής αυτής κατηγορίας να υποβάλλονται σε εξετάσεις στα οικεία 



ειδικά μαθήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν διαθέτουν το ελάχιστο επίπεδο 
γνώσεων που είναι απαραίτητο για την παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών 
των τμημάτων αυτών. 

Άρθρο 6 

Εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

1. Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των παραγράφων 1-3 του άρθρου 1 της 
παρούσας με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 60, Φ.Ε.Κ. 65/Α'/2006 «Αξιολόγηση των 
μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Οι υποψήφιοι της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλουν, από 1-10 Ιουλίου, την 
αίτησή τους με την προβλεπόμενη γνωμάτευση στην αρμόδια Επιτροπή συγκέντρωσης 
και ελέγχου δικαιολογητικών, η οποία και τη διαβιβάζει μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στην 
οικεία Επιτροπή Εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

3. Όπου στην παρούσα υπουργική απόφαση αναφέρεται ο όρος "Φυσικώς Αδύνατοι" 
υποψήφιοι, αντικαθίσταται με τον όρο "υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες". 

Όπως το παρόν άρθρο και ο τίτλος του αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 22 της 
Υπουργικής Απόφασης Φ. 151/34623/Β6/2009 (ΦΕΚ 636 τεύχος Β΄/2009). 

Άρθρο 7 

Πρόγραμμα εξετάσεων, εξεταστικά κέντρα 

4. Οι εξετάσεις των υποψηφίων που υπάγονται στην κατηγορία των «φυσικώς 
αδυνάτων» στα μαθήματα των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 4 της παρούσας 
διενεργούνται από την επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων», που λειτουργεί στο 
Βαθμολογικό Κέντρο του άρθρου 13 της παρούσας. 

Άρθρο 10 

Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου μηχανογραφικών Αλλοδαπών -Αλλογενών 
και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε μη 
ελληνικής καταγωγής 

Ο τίτλος του άρθρου 10 μετονομάστηκε ως άνω με το άρθρο 4 της Υπουργικής 
Απόφασης Φ.151/64998/Β6 (ΦΕΚ Β 1307 16.6.2011). 

1. Για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών 
των παραγράφων 4Α και 4Β του άρθρου 1 της παρούσας, τον έλεγχο, την αποδοχή ή 
απόρριψη αυτών και τη σύνταξη ονομαστικών πινάκων υποψηφίων, συνιστάται 
επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών αλλοδαπών - αλλογενών, η 
οποία αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατηγορίας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με βαθμό Α' ή Β'. 



2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται τα μέλη 
της επιτροπής αυτής, από τα οποία ένα ορίζεται ως πρόεδρος. Με την ίδια απόφαση 
ορίζεται ο γραμματέας της επιτροπής και μέχρι δέκα εννέα (19) βοηθοί γραμματείς από 
διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή 
εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

3. Η επιτροπή είναι σε απαρτία, αν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη της. 

Ειδικά, όμως, για τους υποψηφίους, που είναι κάτοχοι απολυτηρίου ή αντίστοιχου 
σχολείου της Κυπριακής Δημοκρατίας καταρτίζεται με φροντίδα του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου συγκεντρωτικός πίνακας υποψηφίων με τα 
ονομαστικά και λοιπά τους στοιχεία (προτιμήσεις, βαθμοί απόλυσης κ.λ.π.). Ο πίνακας 
αυτός, αφού ελεγχθεί για την ορθότητα και την εγκυρότητα των στοιχείων που 
αναφέρει, προσυπογράφεται από τους αρμόδιους του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού της Κύπρου, οι οποίοι έχουν αναλάβει την οργάνωση και το συντονισμό 
της συγκέντρωσης δικαιολογητικών των υποψηφίων "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". Αντίγραφο επίσης του παραπάνω συγκεντρωτικού 
πίνακα υποψηφίων κοινοποιείται άμεσα από το ΥΠ.Π.Π. Κύπρου στο μορφωτικό 
ακόλουθο της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, για ενημέρωση. 

Η εντός " " προτελευταία περίοδος της παραγράφου 3, αντικαταστάθηκε ως άνω με το 
άρθρο 4 της Υπουργικής Απόφασης Φ.151/64998/Β6(ΦΕΚ Β 1307 16.6.2011). 

Άρθρο 11 

Κεντρικές Επιτροπές Εξετάσεων 

Α. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων μαθημάτων κατεύθυνσης ειδικών κατηγοριών 

1. Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων της παραγράφου 7 του άρθρου 4 
της παρούσας συνιστάται Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μαθημάτων Κατεύθυνσης. 
Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τακτικά και έκτακτα μέλη ως ακολούθως: 

α) τακτικά μέλη 

i) Δύο μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ΕΠ ΤΕΙ, από τα οποία το ένα ορίζεται ως πρόεδρος και το 
άλλο ως αντιπρόεδρος. 

ii) Μέχρι τρία (3) μέλη ΔΕΠ - ΑΕΙ, ΕΠ - ΤΕΙ ή σχολικοί σύμβουλοι." 

Όπως η περίπτωση ii) του εδαφίου α) της παραγράφου Α1 του παρόντος άρθρου 
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 27 της Υπουργικής Απόφασης Φ. 
151/34623/Β6/2009 (ΦΕΚ 636 τεύχος Β΄/2009). 

iii) Δύο καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

iv) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων ή άλλος 
διοικητικός υπάλληλος της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, κατηγορίας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ,με βαθμό Α'. 

v) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΠΟΔΕ ή άλλος υπάλληλος με βαθμό Α'. 



Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί που ορίζονται ως τακτικά μέλη πρέπει να είναι 
αντίστοιχης ειδικότητας με τα εξεταζόμενα μαθήματα. 

Όπως στο τέλος του εδαφίου α) της παραγράφου Α1 του παρόντος άρθρου προστέθηκε 
η ανωτέρω περίοδος με την παράγραφο 28 της Υπουργικής Απόφασης Φ. 
151/34623/Β6/2009 (ΦΕΚ 636 τεύχος Β΄/2009). 

β) έκτακτα μέλη 

Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ορίζονται τρία έκτακτα μέλη - εισηγητές θεμάτων τα 
οποία συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής που αφορούν την επιλογή 
θεμάτων εξέτασης του συγκεκριμένου μαθήματος και οποτεδήποτε άλλοτε 
προσκληθούν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ως έκτακτα μέλη - εισηγητές θεμάτων 
ορίζονται κατά μάθημα: 

i) Ένα (1) μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ ή ΕΠ ΤΕΙ ή σχολικός σύμβουλος αντίστοιχης ειδικότητας. 
Ν) Δύο (2) καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αντίστοιχης με το 
εξεταζόμενο μάθημα ειδικότητας, με βαθμό Α που έχουν διδάξει το μάθημα στη Γ Τάξη 
του Γενικού Λυκείου. 

2. Τα τακτικά και έκτακτα μέλη της επιτροπής αυτής ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο 
γραμματέας της επιτροπής και μέχρι πέντε (5) βοηθοί γραμματείς από εκπαιδευτικούς 
λειτουργούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. 

Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής ορίζονται μέχρι επτά (7) διοικητικοί 
υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικοί 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής 
εξετάσεων. 

Όπως η τελευταία περίοδος του εδαφίου β) της παραγράφου Α2 του παρόντος άρθρου 
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 29 της Υπουργικής Απόφασης Φ. 
151/34623/Β6/2009 (ΦΕΚ 636 τεύχος Β΄/2009). 

3. Τον πρόεδρο της επιτροπής, όταν λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο 
αντιπρόεδρος. 

4. Η επιτροπή είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα τουλάχιστον των 
τακτικών μελών. Όταν η συνεδρίαση αφορά επιλογή θεμάτων, προϋπόθεση για την 
απαρτία πέρα από τα ανωτέρω είναι και η παρουσία τουλάχιστον των δύο εκτάκτων 
μελών - εισηγητών του οικείου μαθήματος. Κατά τη λήψη της απόφασης σε περίπτωση 
ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τα έκτακτα μέλη που λαμβάνονται 
υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα 
τακτικά μέλη. 

5. Η επιτροπή έχει τη γενική ευθύνη για την κανονική και αδιάβλητη διεξαγωγή των 
εξετάσεων, εποπτεύει και κατευθύνει στο έργο τους τις άλλες επιτροπές και τα άλλα 
αρμόδια ατομικά και συλλογικά όργανα, παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες και 
αντιμετωπίζει κάθε αναφυόμενο ζήτημα. Αποφασίζει και καθορίζει τα εξεταζόμενα 
θέματα για κάθε μάθημα. Παρατείνει, αν κρίνει σκόπιμο, τη διάρκεια εξέτασης κάποιου 



μαθήματος. Μεριμνά για τη μεταβίβαση των θεμάτων στα εξεταστικά κέντρα με τον 
προσφορότερο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο αυτών. Εποπτεύει και 
παίρνει, κατά την κρίση της, κάθε μέτρο για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των 
εξετάσεων. 

Β. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων 

1. Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων της παραγράφου 7 του 
άρθρου 4 της παρούσας συνιστάται Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικών 
Μαθημάτων. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τακτικά και έκτακτα μέλη ως 
ακολούθως: 

α) Τακτικά μέλη 

i)Ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ως πρόεδρος 

Ν) Ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ή σχολικός σύμβουλος Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, ή εκπαιδευτικός λειτουργός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό Α' 
των κλάδων ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ12 (Αρχιτεκτόνων) ή ΠΕ16 και ένας (1) 
ανώτερος διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, ως μέλη. Ένα από τα μέλη αυτά ορίζεται ως αντιπρόεδρος. 

β) Έκτακτα Μέλη - εισηγητές θεμάτων 

Για κάθε εξεταζόμενο ειδικό μάθημα ορίζονται δυο (2) έκτακτα μέλη από το Δ.Ε.Π. 
Α.Ε.Ι., ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι., ή Ε.ΕΠ. Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. ή σχολικός σύμβουλος Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με βαθμό Α 
αντίστοιχου με το εξεταζόμενο μάθημα κλάδου, ως εισηγητές των θεμάτων. 

2. Τα μέλη της επιτροπής αυτής ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας 
της επιτροπής και μέχρι τέσσερις (4) βοηθοί γραμματείς από εκπαιδευτικούς 
λειτουργούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. 

Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής ορίζονται μέχρι επτά (7) διοικητικοί 
υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικοί 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής 
εξετάσεων. 

Όπως η τελευταία περίοδος του εδαφίου β) της παραγράφου Β2 του παρόντος άρθρου 
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 30 της Υπουργικής Απόφασης Φ. 
151/34623/Β6/2009 (ΦΕΚ 636 τεύχος Β΄/2009). 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 της περίπτωσης Α του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται αναλόγως και για την επιτροπή της παρούσας περίπτωσης. Ειδικά για το 
σχηματισμό απαρτίας απαιτείται από τα δύο έκτακτα μέλη, το ένα τουλάχιστον να είναι 
εισηγητής του εξεταζόμενου μαθήματος. 

Άρθρο 12 

Εξεταστικά Κέντρα - Επιτηρητές - Επόπτες Εξετάσεων 



1. α) Σε κάθε εξεταστικό κέντρο της παραγράφου 3 του άρθρου 7 της παρούσας που 
συγκροτείται επιτροπή Ε.Κ., με απόφαση του οικείου προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή 
του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποτελείται: i) Από έναν (1) 
διευθυντή Λυκείου ή Γυμνασίου ως πρόεδρο, κατά προτίμηση, από αυτούς που 
υπηρετούν σε Λύκειο ή Γυμνάσιο που λειτουργεί στο κτίριο ή το κτιριακό συγκρότημα 
του διδακτηρίου, στο οποίο στεγάζεται το εξεταστικό κέντρο. ii) Από δύο 
εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με βαθμό Α, από τους 
οποίους ο ένας ορίζεται αντιπρόεδρος. 

β) Με την ίδια απόφαση ορίζονται ένας διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός 
λειτουργός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως γραμματέας και μέχρι τέσσερις (4) 
εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως βοηθοί γραμματείς και 
ένας (1) εκπαιδευτικός λειτουργός ή διοικητικός υπάλληλος ως χειριστής του 
ηλεκτρονικού συστήματος παραλαβής των θεμάτων, καθώς και τα αναπληρωματικά 
μέλη της επιτροπής, του γραμματέα, των βοηθών γραμματέα και του χειριστή. 

γ) Για το έργο της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου, των επιτηρητών και του γενικού 
επόπτη των εξετάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις του 
Προεδρικού Διατάγματος 60/29.3.2006 (ΦΕΚ 65/A'), όπως ισχύουν κάθε φορά για την 
αξιολόγηση των μαθητών των Γενικών Λυκείων της ημεδαπής. 

2. Σε κάθε εξεταστικό κέντρο παρευρίσκεται σχολίατρος, εφ' όσον υπάρχει 
δυνατότητα, ή άλλος ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με 
απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από εισήγηση του προϊσταμένου διεύθυνσης ή 
γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης 
ανάγκης των εξεταζομένων. Οι οριζόμενοι ιατροί είναι μέλη της επιτροπής 
εξεταστικού κέντρου, χωρίς δικαίωμα ψήφου και πρέπει να παρευρίσκονται στο Ε.Κ. 
ή Ε.Π. καθ' όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. 

3. Με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του γραφείου Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ορίζονται κατά εξεταστικό κέντρο και εξεταστικό παράρτημα μέχρι δύο 
(2) καθαρίστριες για την καθαριότητα των αιθουσών και ένας επιστάτης. 

Άρθρο 13 

Βαθμολογικό Κέντρο 

8. Για την εξέταση των «Φυσικώς αδυνάτων» υποψηφίων συγκροτείται με απόφαση 
του προέδρου του Βαθμολογικού Κέντρου του παρόντος άρθρου η επιτροπή εξέτασης 
«Φυσικώς αδυνάτων» η οποία αποτελείται από: 

i) Τον πρόεδρο ή ένα μέλος Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου, ως πρόεδρο. 

ii) Από δύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για κάθε 
εξεταζόμενο μάθημα αντίστοιχης ειδικότητας κατά προτίμηση από αυτούς που το 
δίδαξαν το ίδιο σχολικό έτος ως εξεταστές-βαθμολογητές. 

iii) Από ένα (1) σχολικό Σύμβουλο ή εκπαιδευτικό λειτουργό Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης με βαθμό Α΄ της ίδιας ή συγγενούς με το εξεταζόμενο μάθημα 
ειδικότητας ως εξεταστή- αναβαθμολογητή. 



iv) Ένα (1) εκπαιδευτικό λειτουργό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή διοικητικό 
υπάλληλο ως γραμματέα της επιτροπής. 

v) Στο χώρο λειτουργίας της Επιτροπής εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» παρευρίσκεται 
σχολίατρος ή άλλος ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός ο οποίος ορίζεται με 
απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από εισήγηση του οικείου προϊσταμένου 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε 
έκτακτης ανάγκης των εξεταζομένων. 

Ο οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρών μισή τουλάχιστον ώρα πριν από την 
έναρξη των εξετάσεων και να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. 

vi) Η επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμολόγηση ή αναβαθμολόγηση σε κάθε 
μάθημα των υποψηφίων που ανήκουν στην κατηγορία των «φυσικώς αδυνάτων». 

vii) Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του 
υποψηφίου και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον πρόεδρο της Επιτροπής. 

Κατά την εξέταση παρευρίσκεται και ο αναβαθμολογητής, για να αξιολογήσει τον 
υποψήφιο σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας. 


