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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1440

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

2 Μαΐου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Διάθεση των αστικών αποβλήτων του Δήμου Νάου−
σας της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ημαθί−
ας. ................................................................................................................
Τροποποίηση της αριθμ. ΥΑ/ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/
33/42426/30−07−2003 (ΦΕΚ 1124/Β΄/2003). ...................
Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης β΄ τρι−
μήνου έτους 2012 στα δικαιούχα πολιτικά κόμμα−
τα. ................................................................................................................
Τροποποίηση των αριθμ.: α) Φ.253/28934/Β6/21.3.2006
(ΦΕΚ Β΄ 391) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση
κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου
τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και
β) Φ.253/27456/Β6/11.3.2009 (ΦΕΚ Β΄ 493) υπουργι−
κής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου
Επαγγελματικού Λυκείου (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) στην τρι−
τοβάθμια εκπαίδευση»...............................................................
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ενήλικo αλ−
λοδαπό που έχει συμπληρώσει εξαετή φοίτηση
σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα. ...............................
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4. Την απόσταση του Δήμου Νάουσας από λειτουρ−
γούντες ΧΥΤΑ της ευρύτερης περιοχής.
5. Τη φέρουσα ικανότητα του Χώρου Υγειονομικής
Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στη θέση «Άσπρο Κεφάλι»
του Δήμου Έδεσσας της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας
της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
I. Την διάθεση των απορριμμάτων του Δήμου Νάουσας
Π.Ε. Ημαθίας στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμ−
μάτων (ΧΥΤΑ) στη θέση «Άσπρο Κεφάλι» του Δ. Έδεσ−
σας της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Πέλλας για
διάστημα ενός έτους (1) από την έκδοση της παρούσας
απόφασης.
II. Ο Δήμος Νάουσας αναλαμβάνει την μεταφορά των
αστικών αποβλήτων του στον υπόψη ΧΥΤΑ και την πλη−
ρωμή του τέλους εισόδου που θα καθοριστεί από τον
Φορέα Διαχείρισης του εν λόγω ΧΥΤΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

5

Αθήνα, 2 Μαΐου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 12278
(1)
Διάθεση των αστικών αποβλήτων του Δήμου Νάου−
σας της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ημαθίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 57 του
ν. 4042/2012 (Α΄ 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλο−
ντος− Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 (Α΄ 243) «Διορισμός
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το αριθμ. 7898/27−3−2012 έγγραφο του Δήμου Νά−
ουσας Π.Ε. Ημαθίας με σχετικό αίτημά του.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΤΠΠΑ/Φ148/41733/704
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. ΥΑ/ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/
33/42426/ 30−07−2003 (ΦΕΚ 1124/Β΄/2003).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 3028/2002
«Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α΄/28.6.2002).
2. Της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του Ν. 2557/1997
«Θεσμοί, μέτρα και δράσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης»
(ΦΕΚ Α΄ 281).
3. Του άρθρου 264 «Σχετικά με χρήση ανιχνευτών
μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως του υπεδά−
φους ή ακινήτων μνημείων», κεφ. 23 «Ειδικές ρυθμίσεις
για παροχές υπηρεσιών και είδη εκτός από τρόφιμα», της
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 (ΦΕΚ 1388/Β΄/13.7.2009),
που ισχύει από 13−7−2009 «Περί τροποποιήσεως και νέας
κωδικοποιήσεως Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών
μέχρι και την 14η Μαΐου 2009».
4. Του ΠΔ 191/2003 «Οργανισμός ΥΠ.ΠΟ.» (ΦΕΚ 146/
Α΄/13−6−2003).
5. Του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ
98/Α΄/22−04−2005).
6. Του Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α΄/
7.10.2009).
7. Του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/Α΄/2011).
8. Της αριθμ. 121479/14.12.2011 (ΦΕΚ 2820/Β΄/14.12.2011)
κοινής απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολι−
τισμού και Τουρισμού.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε διατάξεις της αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/
ΤΟΠΥΝΣ/33/42426/30−07−2003 υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 1124/Β΄/08−08−2003) «Κατοχή και χρήση ανιχνευτών
μετάλλων και λοιπών οργάνων διασκόπησης του υπε−
δάφους, του βυθού ή του πυθμένα», ως εξής:
Κεφάλαιο Β. Κατοχή ανιχνευτών και οργάνων
Παράγραφος 1.: «Η κατοχή ανιχνευτών ή και οργάνων τε−
λεί υπό τον έλεγχο των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠ. ΠΟ.Τ). Προς τούτο
κατά την πώληση ή και απόκτηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο
των ανιχνευτών ή και οργάνων στην ημεδαπή, επιβάλλε−
ται να συμπληρώνεται από τους ιδιώτες έντυπο δελτίο
κατοχής ανιχνευτών ή και οργάνων, όπως το συνημμένο
στην παρούσα παράρτημα, συνοδευόμενο από επικυρωμένο
αντίγραφο, από Δημόσια Αρχή, Δελτίου Αστυνομικής Ταυ−
τότητας ή Διαβατηρίου. Το πρωτότυπο του δελτίου αυτού,
η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης του οποίου θα βαραίνει
τόσο τους ιδιώτες−αγοραστές ή ιδιοκατασκευαστές όσο
και τους πωλητές οργάνων διασκόπησης για τα στοιχεία
που υποχρεούται να δηλώνει έκαστος, αποστέλλεται από
τον αγοραστή στην αρμόδια Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και
Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., στην οποία
τηρείται ειδικό μητρώο. Το ειδικό αυτό μητρώο τηρείται
και σε ψηφιακή μορφή, είναι δε προσιτό στις αρμόδιες
Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ. ή άλλων Υπουργείων και άλλων
αρμοδίων αρχών. Την ίδια υποχρέωση συμπληρώσεως και
αποστολής του εντύπου δελτίου υπέχουν και όσοι εισά−
γουν στην ελληνική επικράτεια ανιχνευτές και όργανα, τα
οποία απέκτησαν στην αλλοδαπή. Μετά την περιέλευση
του ανωτέρω δελτίου και την εγγραφή στο ειδικό μητρώο
εκδίδεται σχετική βεβαίωση.»
Παράγραφος 2: «Για την διάθεση στην αγορά ανιχνευ−

τών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως του
υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένος ή ακινήτων μνη−
μείων και χώρων επιβάλλεται όπως στην συσκευασία και
στις οδηγίες χρήσεως τους, αναγράφεται σε εμφανές
μέρος και με σαφήνεια, ότι η χρήση των οργάνων αυ−
τών επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή κατόπιν
αδείας της ανωτέρω Διεύθυνσης του ΥΠ.ΠΟ.Τ.».
Παράγραφος 4: «Όσοι κατέχουν ανιχνευτές ή και όργανα
κατά τη δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως οφείλουν εντός ενός έτους από
της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως να συμπληρώσουν και
να υποβάλουν στην ανωτέρω Διεύθυνση του ΥΠ.ΠΟ.Τ. το
έντυπο δελτίο κατοχής ανιχνευτών ή και οργάνων.»
Κεφάλαιο Γ. Χρήση ανιχνευτών και οργάνων και δια−
δικασία χορηγήσεως αδειών χρήσεως.
Παράγραφος 1: «Για κάθε χρήση ανιχνευτών ή και ορ−
γάνων, ο κάτοχος υποβάλλει στην κατά τόπο αρμόδια
Περιφερειακή ή Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
του ΥΠ.ΠΟ.Τ. σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας φωτοαντί−
γραφο χάρτου ή τοπογραφικού διαγράμματος καταλλή−
λου κλίμακος, στον οποίο καθορίζεται η περιοχή όπου θα
χρησιμοποιηθούν. Στην αίτηση αναγράφεται οπωσδήποτε
ο σκοπός της χρήσεώς τους στην καθοριζόμενη ως άνω
περιοχή, ο χρόνος της χρήσεως καθώς και τα πρόσωπα
που θα συμμετάσχουν. Επιπρόσθετα, υποβάλλεται η βε−
βαίωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο κατόχων ανιχνευτών
μετάλλου, το οποίο τηρείται στην ανωτέρω Διεύθυνση.».
Προστίθεται νέα παράγραφος ως παράγραφος 2: «Οι
κάτοχοι/αγοραστές ή ιδιοκατασκευαστές οφείλουν
εντός ενός (1) έτους, από την ημερομηνία αποστολής
της βεβαίωσης εγγραφής στο ειδικό μητρώο της Διεύ−
θυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγα−
θών του ΥΠ.ΠΟ.T., vα υποβάλουν αίτηση άδειας χρήσης
του συγκεκριμένου οργάνου διασκόπησης στην κατά
τόπο αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Τ. βάσει της προη−
γούμενης παραγράφου (παρ. 1). Σε περίπτωση υπέρβα−
σης της ανωτέρω προθεσμίας, οι κάτοχοι, αγοραστές
ή ιδιοκατασκευαστές διαγράφονται αυτοδικαίως από
το αντίστοιχο ειδικό μητρώο.».
Η παράγραφος 2 αναριθμείται ως παράγραφος 3 και
η παράγραφος 3 αναριθμείται ως παράγραφος 4.
Η υφιστάμενη παράγραφος 4 καταργείται και αντι−
καθίσταται ως παράγραφος 5 με το ακόλουθο περιε−
χόμενο: «5. Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας
Πολιτιστικών Αγαθών του ΥΠ.ΠΟ.T., αφού ελέγξει τη
νομιμότητα της κατοχής του ανιχνευτή ή και οργάνου
και των αιτούμενων ερευνών, και κατόπιν πρότασης της
κατά τόπο αρμόδιας Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερει−
ακής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ., δύναται να χορηγεί άδεια
χρήσης για το συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.».
Η παράγραφος 5 αναριθμείται ως παράγραφος 6, η
παράγραφος 6 αναριθμείται ως παράγραφος 7 και η
παράγραφος 7 αναριθμείται ως παράγραφος 8.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Μαΐου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Aριθμ. 17210
(3)
Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης β΄ τριμήνου
έτους 2012 στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4032/2011 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών
ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2012» (ΦΕΚ
257Α΄/9.12. 2011).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του ν.
3023/2002 «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων
από το Κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημο−
σιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών
κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών» (ΦΕΚ 146/
Α΄/25.6.2002).
3. Τις 1/2009 και 3/2009 αποφάσεις Ανώτατης Εφορευ−
τικής Επιτροπής, με τις οποίες κατανεμήθηκαν οι έδρες
στα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ευρω−
παϊκό Κοινοβούλιο και το Εθνικό Κοινοβούλιο αντίστοι−
χα και από τις οποίες προκύπτει το ποσοστό εγκύρων
ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν τα πολιτικά κόμματα
που συμμετείχαν στις αντίστοιχες εκλογές.
4. Το ν. 2362/1995 «Κώδικας Δημόσιου Λογιστικού,
έλεγχος των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά−
ξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον ν. 3871/10
(ΦΕΚ 141/Α΄/17.08.10) «Δημοσιονομική Διαχείρηση και Ευ−
θύνη και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 22 αυτού,
καθώς και την αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών
2/93957/0020/15.12.2011 για τη διάθεση πιστώσεων του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012».
5. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ 112/Α΄/13.12.2010).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009).
7. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.λπ.» (ΦΕΚ
147Α΄) και ειδικότερα τα άρθρα 1 και 2 αυτού.
8. Την από 1.10.2009, δήλωση του Εκπροσώπου του
«ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» Αλεξίου
Τσίπρα του Παύλου, με την οποία γνωστοποιεί τη συμ−
φωνία μεταξύ των κομμάτων και πολιτικών κινήσεων
που συγκροτούν το Συνασπισμό.

9. Την αριθμ. 10227/19.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατανομή κρατικής
οικονομικής ενίσχυσης α΄ τριμήνου έτους 2012 στα δι−
καιούχα πολιτικά κόμματα» (ΦΕΚ 837Β΄).
10. Το αριθμ. 98901/28.12.2011 έγγραφο του Γ.Λ.Κ.
11. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν.
4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτο−
διοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α΄).
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, ανερ−
χόμενη στο ποσό των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων
είκοσι χιλιάδων ευρώ (7.720.000,00 €) που θα καλυφθεί
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού
του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2012
και ειδικότερα τον Κ.Α.Ε. 2595 του Ειδ. Φορέα 07−130,
αποφασίζουμε:
Α΄. Προσδιορίζουμε
τα πολιτικά κόμματα που εμπίπτουν
στις κατωτέρω κατηγορίες.
1. Στην κατηγορία της περίπτωσης α΄ της παραγ. 1
του άρθρου 3 του ν. 3023/2002:
α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.),
β. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.),
γ. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ),
δ. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.),
ε. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.),
2. Στην κατηγορία της περίπτωσης β΄ της παραγ. 1
του άρθρου 3 του ν. 3023/2002:
α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.),
β. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.),
γ. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ),
δ. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.),
ε. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.),
στ. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
3. Στην κατηγορία της περίπτωσης γ΄ της παραγ. 1
του άρθρου 3 του ν. 3023/2002:
α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.),
β. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.),
γ. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ),
δ. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.),
ε. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.),
στ. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
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Β΄. Κατανέμουμε
Ποσό της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησής τους και της οικονομικής ενίσχυσης για ερευνητικούς και επι−
μορφωτικούς σκοπούς, που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο αυτών και καλύπτει το β΄ τρίμηνο του έτους 2012, στα
παραπάνω δικαιούχα κόμματα, ως εξής:
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΠΑΣΟΚ
2.830.231,39
277.473,67
3.107.705,06
ΝΔ
2.212.552,91
216.916,95
2.429.469,86
ΚΚΕ
680.064,91
66.673,03
746.737,94
ΛΑΟΣ
567.145,74
55.602,52
622.748,26
ΣΥΡΙΖΑ
506.362,20
49.643,35
556.005,55
ΟΙΚΟΛ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ
234.357,14
22.976,19
257.333,33
ΣΥΝΟΛΑ
7.030.714,29
689.285,71
7.720.000,00
Ε. Το ανωτέρω ποσό της τακτικής χρηματοδότησης, καθώς επίσης και της οικονομικής ενίσχυσης για ερευνητι−
κούς και επιμορφωτικούς σκοπούς που αντιστοιχεί στο «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ», κατανέμεται
μεταξύ των κομμάτων και των πολιτικών κινήσεων που τον συγκροτούν, σύμφωνα με την παρ. 8 του σκεπτικού
της παρούσας και τη μεταξύ τους συμφωνία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Μαΐου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Aριθμ. Φ.253/49264/Β6
(4) σεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α΄),
Τροποποίηση των αριθμ.: α) Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 4058/2012
(ΦΕΚ Β΄ 391) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κα− (ΦΕΚ 63 Α΄) και με το άρθρο 44 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ
τόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύ− 85 Α΄).
6. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ. 253/28934/Β6/21.3.2006
που Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και β)
Φ.253/27456/Β6/11.3.2009 (ΦΕΚ Β΄ 493) υπουργικής υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρί−
απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγ− ου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτο−
γελματικού Λυκείου (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) στην τριτοβάθμια βάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ 391 Β΄), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 3 της Φ.253/67430 /Β6/15−6−2011 (ΦΕΚ 1307
εκπαίδευση».
Β΄) υπουργικής απόφασης
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
7. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της αριθμ. Φ.253/27456/
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Β6/11.3.2009 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΟΜΑΔΑΣ Β΄)
Έχοντας υπόψη:
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ Β΄ 493) όπως τρο−
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ποποιήθηκε με το άρθρο 4 της Φ.253/ 67430/Β6/15.6.2011
Ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων (ΦΕΚ 1307 Β΄) υπουργικής απόφασης.
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαι−
8. Tις διατάξεις της αριθμ. 27528/ΣΤ5/15−3−2012 κοινής
δευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 188), όπως απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρα−
του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 «Ρυθμίσεις θεμάτων ει− σκευή Χριστοφιλοπούλου» (ΦΕΚ 763 Β΄).
σαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες δια−
9. Tις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
τάξεις» (ΦΕΚ 90 Α΄).
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3255/2004 «Ρυθμί− κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
σεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων» (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από
138 Α΄).
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3748/2009 «Πρό− βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απο−
Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.253/28934/Β6/21.3.2006
λυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 391 Β΄) υπουργική απόφαση «Πρόσβαση κατόχων
(ΦΕΚ 29 Α΄).
απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3879/2010 «Ανά− στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», όπως τροποποιήθηκε
πτυξη της δια βίου μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ και ισχύει, ως ακολούθως:
163 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν.
ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ
4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄).
1. Στις Στρατιωτικές Σχολές των εδαφίων II και IV της
5. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 «Θε−
σμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, παραγράφου 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης
ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση προστίθεται η Σχολή «ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδό− (ΣΙΡ).»
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2. Στο τέλος της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρ−
θρου 2 της αριθμ. Φ.253/67430/Β6/15−6−2011 (ΦΕΚ 1307
Β΄) υπουργικής απόφασης, που αντικατέστησε το άρθρο
6 της Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ 391 Β΄) υπουργικής
απόφασης, προστίθεται φράση, ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση
των διατάξεων του παρόντος εδαφίου ο υποψήφιος δεν
δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για σχολή ή τμήμα,
στο οποίο είναι ήδη σπουδαστής.»
3. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της
αριθμ. Φ253/28934/Β6/21−3−06 (ΦΕΚ 391 Β΄) υπουργικής
απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 της
αριθμ. Φ253/67430/Β6/15−6−11 (ΦΕΚ 1307 Β΄), αντικαθίστα−
ται ως ακολούθως:
«β. Ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας μετά την πα−
ραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών της παρα−
γράφου 5 του άρθρου 9 της παρούσας, των υποψηφίων
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 118 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 44 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄), δηλώνει στα αντί−
στοιχα πεδία της εφαρμογής του ηλεκτρονικού μηχανο−
γραφικού την ειδική περίπτωση ή την υποπερίπτωση, αν
πρόκειται για την περίπτωση γγ΄ στην οποία ανήκουν οι
ως άνω υποψήφιοι. Σε περίπτωση που οι ως άνω υπο−
ψήφιοι 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.»
4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του
άρθρου 2 της Φ.253/67430/Β6/15−6−2011 (ΦΕΚ 1307 Β΄)
υπουργικής απόφασης, που αντικατέστησε το άρθρο
6 της Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 391) υπουργικής
απόφασης, προστίθεται φράση, ως εξής: «Όσοι απο−
κτούν απολυτήριο εσπερινού γενικού λυκείου από το
σχολικό έτος 2012−2013 και εφεξής πρέπει να έχουν
πλήρη φοίτηση και στις δύο τελευταίες τάξεις του
εσπερινού γενικού λυκείου. Πλήρης φοίτηση κατά την
έννοια της διάταξης αυτής υπάρχει όταν ο μαθητής έχει
παρακολουθήσει τα μαθήματα και των δύο τελευταίων
τάξεων του εσπερινού γενικού λυκείου, από την έναρξη
και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους.»
5. Η παρ. 5 του άρθρου 9 της Φ.253/28934/Β6/21.3.2006
(ΦΕΚ Β΄ 391) υπουργικής απόφασης, όπως προστέθηκε
με το άρθρο 4 της Φ.253/ 67430/Β6/15−6−2011 (ΦΕΚ 1307
Β΄) υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«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 118 Α΄), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ
85 Α΄), για την υπαγωγή τους σε μία ειδική περίπτωση
προσκομίζουν σε συγκεκριμένη προθεσμία που ανακοι−
νώνεται από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων επιπλέον δικαιολογητικά στο Λύκειο
ανά περίπτωση, ως ακολούθως:
i) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το
Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υπο−
βολή του μηχανογραφικού δελτίου.
β) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πο−
λυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), που είναι σε ισχύ, από το
οποίο προκύπτει ρητά η πολυτεκνική ιδιότητα.

Στην ειδική περίπτωση των πολυτέκνων για την εφαρ−
μογή της παρούσας, εμπίπτουν οι υποψήφιοι που είναι
πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 1910/1944
(ΦΕΚ 229 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο
1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄), καθώς και
τέκνα των ανωτέρω πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα
διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα−
ράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄).
ii) «ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ»
α) Πιστοποιητικό/πιστοποιητικά οικογενειακής κατά−
στασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου
πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.
β) Υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής από αρμόδια αρχή) ενός γονέα, με την οποία
δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει τρία (3) ζώντα τέκνα (ανα−
φέρονται τα ονομαστικά στοιχεία των τριών τέκνων)
από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως ανα−
γνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων
των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη ανα−
γνωρισθέντα ζώντα τέκνα, το περιεχόμενο της οποίας
θα ταυτίζεται με το/τα πιστοποιητικό/πιστοποιητικά
οικογενειακής κατάστασης.
Στην περίπτωση των τριτέκνων, για την εφαρμογή της
παρούσας, εμπίπτουν οι γονείς και τέκνα πολυμελών
οικογενειών με τρία (3) ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή
νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετη−
θέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων
μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.
iii) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ»
Α. Οι υποψήφιοι που έχουν αδελφό ή αδελφή, ενεργό
φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται
στο άρθρο 2 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), εφόσον δεν
είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορι−
κού τίτλου, που φοιτά σε πανεπιστήμιο ή πολυτεχνείο ή
ΤΕΙ ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ή στην Ανώτατη Σχολή
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.
Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκ−
παίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού,
διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων
τους. Η έννοια της διαφορετικής πόλης από αυτή της
μόνιμης κατοικίας είναι οποιαδήποτε πόλη εκτός του
νομού της μόνιμης κατοικίας:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το
Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υπο−
βολή του μηχανογραφικού δελτίου.
β) Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία προ−
κύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι ενεργός φοιτητής
του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο
2 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄). Η βεβαίωση θα πρέπει
να έχει εκδοθεί εντός τριμήνου, πριν την υποβολή του
μηχανογραφικού δελτίου.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του/της αδελφού/αδελφής που
είναι ενεργός φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυ−
χίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, θεωρημένη
για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Με
την ίδια Υπεύθυνη Δήλωση, θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι
φοιτά σε πόλη διαφορετική της μόνιμης κατοικίας της
οικογένειας και ότι αυτή η πόλη είναι οποιαδήποτε πόλη
εκτός του νομού της μόνιμης κατοικίας.
Β. Υποψήφιοι που είναι ορφανοί από τον έναν ή και
από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα
ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
− Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το
Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υπο−
βολή του μηχανογραφικού δελτίου, από το οποίο να
προκύπτει: α) ο θάνατος του/των γονέων και, β) για
την περίπτωση τέκνου/τέκνων άγαμης μητέρας, η μη
αναγνώριση του/των τέκνων της, των οποίων έχει τη
γονική μέριμνα.
Γ. Υποψήφιοι που έχουν γονείς ή τέκνα ή αδέλφια ή
συζύγους, 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 προβλή−
ματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το
Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβο−
λή του μηχανογραφικού δελτίου, από το οποίο να προ−
κύπτει η συγγενική σχέση εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
β) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα
με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπη−
ρίας, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβο−
λής του μηχανογραφικού δελτίου. Αν το πιστοποιητικό
Υγειονομικής Επιτροπής δε διασαφηνίζει τα κινητικά
προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε
συμπληρωματικά απαιτείται Ιατρική γνωμάτευση από
Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Δι−
ευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανε−
πιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που βεβαιώνει ότι
η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την
Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά
κινητικά προβλήματα.
Δ. Υποψήφιοι που είναι τέκνα των θυμάτων της τρο−
μοκρατίας, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α΄):
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το
Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υπο−
βολή του μηχανογραφικού δελτίου.
β) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα που
φονεύθηκε ή κατέστη ανίκανος.
Ε. Υποψήφιοι που είναι πολύδυμα τέκνα, εφόσον συμ−
μετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των
ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το
ίδιο έτος:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το
Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υπο−
βολή του μηχανογραφικού δελτίου, από το οποίο να
προκύπτει η ίδια ημερομηνία γέννησης των πολύδυμων
τέκνων.
β) Αντίγραφο της Αίτησης − Δήλωσης για συμμετοχή
στις πανελλαδικές εξετάσεις είτε των ΓΕΛ είτε των
ΕΠΑΛ του έτους υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου
του/των άλλου/άλλων πολύδυμου/πολύδυμων αδελφού/
αδελφών.
Κατ’ εξαίρεση και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2012−
2013, όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 44 του
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄) και διεκδικούν την εισαγωγή
τους με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων,
αντί του ανωτέρω β αντιγράφου, προσκομίζουν είτε
αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης του/των άλλου/
άλλων πολύδυμου/πολύδυμων αδελφού/αδελφών, από
το οποίο προκύπτει η αποφοίτησή του το 2011 και η
συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ
ή ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) το ίδιο έτος είτε βεβαίωση από το
ΕΠΑΛ αποφοίτησης, από την οποία προκύπτει η απο−
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φοίτησή του το 2011 και η συμμετοχή του στις πανελ−
λαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ του ίδιου έτους.
Εάν μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των δικαιολο−
γητικών προκύψει λόγος ένταξης υποψηφίου σε κάποια
από τις ειδικές περιπτώσεις, τότε τα δικαιολογητικά
μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τη λήξη προθεσμίας
υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου.
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο Λύκειο για
έλεγχο και υπαγωγή ή μη σε κάποια ειδική περίπτωση,
φυλάσσονται μέχρι την 15η Μαΐου του μεθεπόμενου
έτους υποβολής τους, οπότε και καταστρέφονται.
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.
6. Η παρ. 6 του άρθρου 9 της αριθμ. Φ.253/28934/
Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ 391 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως
προστέθηκε με το άρθρο 4 της Φ.253/ 67430/Β6/15−6−2011
(ΦΕΚ 1307 Β΄) υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Το Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ μπορεί να ασκήσει
και το ίδιο έλεγχο επί των δικαιολογητικών που έχουν
υποβληθεί από τους υποψηφίους στα Λύκεια για την
υπαγωγή τους σε μία ειδική περίπτωση».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Μαΐου 2012
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
(6)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ενήλικο αλλο−
δαπό που έχει συμπληρώσει εξαετή φοίτηση σε ελ−
ληνικό σχολείο στην Ελλάδα.
Με τη Φ.9217/2012/0015437/30−04−2012 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 24 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλ−
λες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ49 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατά−
ξεις των παρ. 2 και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνι−
κής Ιθαγένειας όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010, γίνεται αποδεκτή
η από 28−09−2010 αίτηση του ΜΕΤΟΛΑΡΙ ΧΡΗΣΤΟΣ του
ΧΑΪΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03−06−1991, και
κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης
εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα
την 30/06/2009, σύμφωνα με την αριθμ. 9167/2 βεβαίω−
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΤΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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