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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Μαΐου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.251/61361/Α5
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/
Α5/2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά
με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου
από το 2020 και εφεξής, με το “νέο” σύστημα του
ν. 4186/2013 (Α’ 193)» (Β’ 643), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)
και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου
100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), αντικαταστάθηκε εκ νέου με
την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και
τροποποιήθηκε με τις παρ. 4 και 5 το άρθρο 7, του ν. 4692/
2020 (Α’ 111), 1 παρ. 1 και 2, καθώς και 57 του ν. 4777/2021
(Α’ 25),
β. του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε
με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 και τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4692/2020,
γ. των άρθρων 4Β και 4Γ του ν. 4186/2013, όπως προστέθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 αντίστοιχα του ν. 4777/
2021,
δ. του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε
με το άρθρο 108 του ν. 4610/2019 και τροποποιήθηκε
με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 166 του ν. 4635/2019, 8
παρ. 1 και 2, καθώς και 57 του ν. 4777/2021,
ε. του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019
και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 165 του
ν. 4635/2019, 41 του ν. 4692/2020, 11 παρ. 1 έως 3 του
ν. 4777/2021 και 239 του ν. 4798/2021 (Α’ 68),
στ. του άρθρου 218 του ν. 4610/2019, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4664/2020 (Α’ 32),
ζ. της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 απόφασης
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 643),
όπως έχει τροποποιηθεί,

Αρ. Φύλλου 2278

η. της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/2021 απόφασης
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 897) με
θέμα: «Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3
του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν
από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων
που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση»,
θ. του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών»,
ι. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98).
2. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/316/60402/Β1/27-5-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.)
ότι δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/
2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 643) με θέμα «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και
εφεξής, με το “νέο” σύστημα του ν. 4186/2013 (Α΄ 193),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019
(Α΄ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).»,
ως ακολούθως:
Άρθρο μόνο
Η υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 (Β’ 643) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων τροποποιείται ως εξής:
α) Μετά από το άρθρο 1 προστίθεται άρθρο 1Α, το
οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 1Α
Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
1. Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των
πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για
εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.),
στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.), στις
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Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του
Υπουργείου Τουρισμού, στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), στη
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), στις
σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και
στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος
και Λιμενοφυλάκων, αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα
ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης). Η επίτευξη της Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση απαιτείται για τους
υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων της γενικής
κατηγορίας, καθώς και των, κατά περίπτωση, προβλεπόμενων ειδικών κατηγοριών, με εξαίρεση τους υποψηφίους που υπάγονται: α) στις υποπερ. i, ii, iii και vii της
περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α’ 188),
β) στην παρ. Α’ του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α’ 266),
γ) στην περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016
(Α’ 68) και δ) στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142). Για
τις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό
μάθημα ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες λόγω
της φύσης του γνωστικού τους αντικειμένου, απαιτείται,
επιπλέον η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή
των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της
σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης (Ε.Β.Ε.
ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών).
2. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
σύμφωνα με την παρ. 1, λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά: α) η Ε.Β.Ε. ανά ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες
ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, β) η Ε.Β.Ε.
ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και γ) το
σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα
πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α του ν. 4186/
2013, καθώς και στα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες. Για τον υπολογισμό των Ε.Β.Ε. των περ. α’ και β’,
καθώς και τη διαδικασία διαπίστωσης της επίτευξής
τους εφαρμόζεται το άρθρο 4Β του ν. 4186/2013. Για
τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των μορίων
που συγκεντρώνει ο υποψήφιος, σύμφωνα με την περ. γ’
εφαρμόζονται τα άρθρα 2 και 3 της παρούσας.
3. Στη διαδικασία υπολογισμού των Ε.Β.Ε. των περ. α’
και β’ της παρ. 2 λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές
επιδόσεις των υποψηφίων που έχουν συμμετάσχει στις
πανελλαδικές εξετάσεις σε τουλάχιστον δύο (2) από τα
εξεταζόμενα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού
που έχουν δηλώσει.»
β) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Δικαιούχοι υποβολής Δήλωσης προτίμησης Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) εισαγωγής
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
1. Δικαίωμα υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου προτιμήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στις σχολές, τμήματα
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και εισαγωγικές κατευθύνσεις των τμημάτων που είναι
ενταγμένα στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του
ν. 4186/2013 έχουν οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν
συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιου Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε
με τον ν. 4186/2013, όπως έχει τροποποιηθεί, εφόσον
έχουν επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη της Ε.Β.Ε. των ειδικών
μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα
ή εισαγωγική κατεύθυνση, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική
κατεύθυνση, σύμφωνα με το άρθρο 1Α και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας.
2. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1, μπορούν
να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων
υποψηφίου/ας για ένα (1) συγκεκριμένο Επιστημονικό
Πεδίο ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού στα
μαθήματα της οποίας εξετάστηκαν πανελλαδικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013,
για εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α., των Α.Σ.Τ.Ε.
του Υπουργείου Τουρισμού, των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., της
Σ.Σ.Α.Σ., των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.
και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Ε.Ν. Οι ως άνω υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα:
α) Εφόσον υποβάλλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο
προτιμήσεων υποψηφίου/ας το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, να διεκδικήσουν
αριθμό θέσεων εισακτέων, όπως αυτές ορίζονται στις
σχετικές υπουργικές αποφάσεις, με την επιφύλαξη των
διατάξεων που προβλέπονται i) στην παρ. 1 του άρθρου
13 του ν. 4186/2013 και ii) στην περ. α’ της παρ. 1 του
άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 ή
β) εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων
εισακτέων κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού
μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής
κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, και την
Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, οι
οποίες διαμορφώθηκαν κατά το σχολικό έτος της τελευταίας συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και
την αντίστοιχη συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό: βα) δεν
αφορά στους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων και ββ) μπορεί να ασκηθεί το επόμενο
και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης
στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι θέσεις που αντιστοιχούν
στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού
εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό
(60%) σε όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις
το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό σαράντα
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τοις εκατό (40%) σε όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω
εξετάσεις δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής μηχανογραφικού δελτίου χωρίς νέα εξέταση, με την επιφύλαξη
ειδικών διατάξεων σχετικά με τις προκαταρκτικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε σχολές και τμήματα των Α.Σ.Ε.Ι.
και Α.Σ.Σ.Υ., της Σ.Σ.Α.Σ., των Σχολών της Αστυνομικής και
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Ε.Ν. Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των
εισακτέων ανά κατηγορία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Υποψήφιοι,
οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις τα
δύο προηγούμενα έτη, εφόσον συμμετάσχουν εκ νέου
έστω και σε ένα μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις των
ΓΕ.Λ. δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν Μηχανογραφικό
Δελτίο με βάση τη βαθμολογία προηγούμενης εξέτασής
τους για το ποσοστό του 10% των θέσεων εισακτέων
χωρίς νέα εξέταση.
Στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρμόζονται οι
περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 5. Θέσεις του οικείου
ποσοστού που δεν καλύπτονται μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 5,
μεταφέρονται διαδοχικά: i) στις θέσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των
ημερήσιων ΓΕ.Λ. και ii) στις θέσεις των υποψηφίων που
συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., εφόσον οι προς μεταφορά θέσεις ανήκουν σε
σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, στις οποίες
παραμένουν κενές θέσεις μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής μηχανογραφικού δελτίου, σύμφωνα
με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 5 (μηχανογραφικού
δελτίου πρώτης φάσης) των υποψηφίων των ημερήσιων
ΓΕ.Λ. και ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του οικείου σχολικού έτους.
Ειδικά για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
με τη διαδικασία της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 13Γ
του ν. 4186/2013 (διαδικασία του 10% χωρίς νέα εξέταση) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 των υποψηφίων
των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕ.Λ. των σχολικών
ετών 2019-2020 και 2018-2019 και κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023 των υποψηφίων των ΓΕ.Λ. του σχολικού
έτους 2019 - 2020, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. α’
της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4777/2021.
3. Οι υποψήφιοι/ες Εσπερινού Γενικού Λυκείου οι οποίοι/ες έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Εσπερινού Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής
που θεσπίστηκε με τον ν. 4186/2013, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
4186/2013 ή της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
2525/1997 (Α’ 188), όπως έχουν τροποποιηθεί, μπορούν
να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων
υποψηφίου/ας για ένα (1) συγκεκριμένο Επιστημονικό
Πεδίο ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού στα
μαθήματα της οποίας εξετάστηκαν πανελλαδικά με το
«νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 για εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων
των Α.Ε.Ι., των Α.Σ.Τ.Ε., των Α.Ε.Α., καθώς και στις Α.Ε.Ν.,
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το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το ποσοστό θέσεων
που ορίζεται κάθε χρόνο πέραν του αριθμού εισακτέων,
για τους υποψηφίους/ες της κατηγορίας αυτής. Για την
εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται οι
υποψήφιοι να έχουν επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις: α) βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη της Ε.Β.Ε.
των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά
σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, αν συντρέχει
τέτοια περίπτωση, καθώς και β) την Ε.Β.Ε. ανά σχολή,
τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, σύμφωνα με το άρθρο
1Α και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3 της
παρούσας.»
γ) Οι παρ. 1 και 2 α) του άρθρου 5 αντικαθίστανται
ως εξής:
1. α) Από το σχολικό έτος 2021-2022 οι υποψήφιοι
ημερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ. που συμμετέχουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από την ολοκλήρωση των
εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής
τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα,
τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς
και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν ηλεκτρονικά μηχανογραφικό
δελτίο (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης), ύστερα
από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό σχολών,
τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με
το άρθρο 4 Α του ν. 4186/2013. Ο αριθμός των επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των
σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του
οικείου επιστημονικού πεδίου. Οι υποψήφιοι δύνανται
να επιλέγουν σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών
της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν
συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους
επίδοση.
β) Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες
επιλογές τους μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά
εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης), επιλέγοντας, χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές
κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο
οποίο έχουν πρόσβαση με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του
ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την
Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη
βαθμολογική τους επίδοση.
Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις
θέσεις των οικείων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών
κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου πρώτης
φάσης. Στη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης δύνανται να συμμετέχουν και οι
υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν παράλληλο μηχανογρα-
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φικό δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 4Δ του ν. 4186/2013.
Απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα
σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε
δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
2. α) Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021 οι υποψήφιοι υποβάλλουν μόνο το μηχανογραφικό δελτίο
της περ. α’ της παρ. 1 (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης
φάσης). Το μηχανογραφικό δελτίο του προηγούμενου
εδαφίου υποβάλλεται χωρίς τον περιορισμό των επιλογών που προβλέπεται στα εδάφια δεύτερο και τρίτο της
περ. α’ της παρ. 1 και χωρίς να αναμένεται η έκδοση των
αποτελεσμάτων των ικανοτήτων. Συναφώς, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο
προτίμηση για όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμεί, από αυτά που περιλαμβάνονται σε
ένα (1) συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο ανάλογα με
την Ομάδα Προσανατολισμού στα μαθήματα της οποίας εξετάστηκε πανελλαδικά και με οποιαδήποτε σειρά,
εφόσον έχει επιτύχει την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού
μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση,
αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και την Ε.Β.Ε. ανά
σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Με τη δήλωσή
του ο/η υποψήφιος/α προσδιορίζει για ποιες σχολές ή
ποια τμήματα επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία
επιλογής. Ο/η υποψήφιος/α δεν δικαιούται να δηλώσει
προτίμηση για σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση
τμήματος, στο οποίο είναι ήδη φοιτητής/τρια, εφόσον
υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο για το ποσοστό 10%
των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση».
δ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αρμόδια Διεύθυνση, αφού συγκεντρώσει τα κατατεθειμένα Μηχανογραφικά Δελτία των υποψηφίων, τους
βαθμούς των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων
τους και λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό εισακτέων της
κατηγορίας, στην οποία ανήκουν, τις τιμές των Ε.Β.Ε.:
α) ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και
β) των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών
ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και το χαρακτηριστικό της
κατηγορίας στην οποία ανήκουν, ξεκινά τα στάδια της
επεξεργασίας.»
ε) Οι υποπερ. α’, β’ και δ’ της περ. iii της παρ. 2 του
άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ. των Σχολών
της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των
Α.Ε.Ν. καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων
Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, είναι να έχουν κριθεί ικανοί
το σχολικό έτος υποβολής του ΜΔ για τις Σχολές αυτές
κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται
για το σκοπό αυτό από τις ίδιες τις Σχολές σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.»
«β) των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, για τις οποίες απαιτείται, λόγω της φύσης του γνωστικού τους αντικειμένου, η εξέταση σε ορισμένο ειδικό
μάθημα ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, αποτελεί ο υποψήφιος να επιτύχει σε κάθε ειδικό μάθημα ή
στις πρακτικές δοκιμασίες βαθμολογική επίδοση ίση ή
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μεγαλύτερη της Ε.Β.Ε. ανά ειδικό μάθημα ή πρακτικές
δοκιμασίες.»
«δ) των ΤΕΦΑΑ, αποτελούν οι προϋποθέσεις της περ. β’
και οι προϋποθέσεις της υπό στοιχεία Φ.253/128314/
Β6/2002 (Β΄ 1538) υπουργικής απόφασης.».
στ) Το άρθρο 19 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Η εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3
του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν
από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων
που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ. για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό
στοιχεία Φ.251/22806/Α5/2021 (Β’ 897) απόφασης της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.»
ζ) Η παρ. 2 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι μαθητές/τριες της παρ. 1 εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά το έτος αποφοίτησης στα μαθήματα, για τα οποία προβλέπεται προφορική εξέταση, από
την επιτροπή εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1
του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/2021
(Β΄ 897) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά περίπτωση εφαρμοζομένων αναλόγως των
διατάξεων για την εξέταση μαθητών με αναπηρία και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.».
η) Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 29 αντικαθίστανται
ως εξής:
«Άρθρο 29
Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης
και Λειτουργίας του Συστήματος Ασφαλούς
Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων
πανελλαδικού επιπέδου του Υ.ΠΑΙ.Θ.
1. Για τις ανάγκες της υποστήριξης των πανελλαδικά
διεξαγόμενων εξετάσεων για κάθε εξεταστική διαδικασία και για την ηλεκτρονική μετάδοση των θεμάτων των
πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕ.Λ., των ΕΠΑ.Λ. και των
ειδικών μαθημάτων κατά την τακτική και την επαναληπτική εξεταστική περίοδο, συστήνεται στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας του συστήματος ασφαλούς
μετάδοσης θεμάτων εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου, η οποία αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη με
ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ πληροφορικής, υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών
και Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Η επιτροπή συγκροτείται με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται ο πρόεδρος
και ο γραμματέας της επιτροπής από τα μέλη της. Το
έργο της επιτροπής δύναται να επικουρείται από διοικητικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα είκοσι (20) άτομα και το οποίο ορίζεται
με απόφαση του προέδρου της επιτροπής.»
θ) Μετά το άρθρο 29 προστίθεται άρθρο 29 Α ως εξής:
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«Άρθρο 29 Α
Ομάδα εργασίας για την υποστήριξη
του ΣΑΜ θεμάτων εξετάσεων
πανελλαδικού επιπέδου του Υ.ΠΑΙ.Θ.
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ομάδα εργασίας με αντικείμενο την υποστήριξη
του ΣΑΜ θεμάτων εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου. Ειδικότερο έργο της ομάδας εργασίας είναι ο σχεδιασμός,
η ανάπτυξη, η τεκμηρίωση, η συντήρηση, η εκπαίδευση
χρηστών, η ασφαλής λειτουργία του ΣΑΜ και η υποστήριξη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων στην υλοποίηση του έργου της μετάδοσης θεμάτων
κατά τη διεξαγωγή εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου. Η
ομάδα εργασίας ασκεί το έργο της για τρία (3) έτη.
2. Η ομάδα εργασίας της παρ. 1 αποτελείται από δεκατέσσερα (14) μέλη, υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στη
Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και
Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και διαθέτουν εμπειρία στο ειδικό αντικείμενό της. Η
ομάδα εργασίας λειτουργεί εντός του ωραρίου εργασίας
των μελών της και εποπτεύεται ως προς την άσκηση του
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έργου της από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στα μέλη της δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτήν.
3. Η ομάδα εργασίας της παρ. 1 συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο συντονιστής της ομάδας εργασίας, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προέρχονται από τα μέλη της. Τα πρόσωπα του προηγούμενου
εδαφίου, παράλληλα με τις εργασίες τους ως μέλη της
ομάδας, μεριμνούν για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών της ομάδας. Τα μέλη της ομάδας εργασίας δύναται
να σχηματίζουν επιμέρους υποομάδες για την καλύτερη
κατανομή και διαχείριση του ειδικού αντικειμένου της.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 28 Μαΐου 2021
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02022783105210008*

