
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 346
4 Μαρτίου 2011

5175

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/13089/2479/50006/ 

08− 06−2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών, που αφορά στην εγκατάσταση 
γραφείου στην Ελλάδα της Εταιρείας «McGRAW 
EDISON DEVELOPMENT CORPORATION», σύμφω−
να με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συ−
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθη−
κε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄). .......................... 1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/21771/3559/50001/ 
04− 07−2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών, που αφορά στην εγκατάστα−
ση γραφείου στην Ελλάδα της Εταιρείας «UNITED 
MARINE SPARES INTERNATIONAL INC.», σύμφω−
να με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συ−
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθη−
κε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄). .......................... 2

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/13572/2517/50009/ 
23− 06−2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών, που αφορά στην εγκατάστα−
ση γραφείου στην Ελλάδα της Εταιρείας «GROUP 
FOR INTERNATIONAL STUDY AND EVALUATION 
A.G.», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, 
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικα−
ταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄). .... 3

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/13750/2613/50015/ 
07− 06−2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών, που αφορά στην εγκα−
τάσταση γραφείου στην Ελλάδα της Εταιρείας 
«SETE TECHNICAL SERVICES S.A.», σύμφωνα με 
τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συμπλη−
ρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με 
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄). ......................................... 4

Εγκριση μίσθωσης λεωφορείου από το Πανεπιστή−
μιο Αιγαίου για μεταφορά φοιτητών. ........................... 5

Άδεια ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευ−
σης. ................................................................................................................... 6

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ 253/120789/ 
Β6/1−11−2005 (ΦΕΚ 1581 Β΄/16−11−05) Υπουργικής από−
φασης. .......................................................................................................... 7

Τροποποίηση της αριθμ. Φ 253/13844/Β6/6−2−2009 
(ΦΕΚ 265 Β΄/13−2−2009) Υπουργικής απόφασης. .. 8

Τροποποίηση της αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538Β΄/ 
10−12−2002) Υπουργικής απόφασης. ................................ 9

Τροποποίηση της αριθμ. Φ.151/22071/Β6 (ΦΕΚ 373−Β΄/ 
3.3.2009) «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγ−
γελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)−Ομάδα Α΄ και σχολές 
Αστυφυλάκων» Υπουργικής απόφασης....................... 10

Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας αλλογενών αλ−
λοδαπών (επ) Μετάι (Metaj) (ov) Μάριους (Marjus) 
του Μιχάλ (Mihal)» κ.λ.π. ............................................................ 11

Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου και Εφαρμογής 
Νομοθεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε−
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. ............... 12

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   ΙΕ/29453/3555/50006 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/13089/2479/50006/08−06−2006 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελ−
λάδα της Εταιρείας «McGRAW EDISON DEVELOPMENT 
CORPORATION», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 
89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντι−
καταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/67 (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α΄/1967) «περί 

εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχα−
νικών Εταιρειών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε 
και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) 
(Φ.Ε.Κ. 312/τ.Α΄/2005).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22−4−2005).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/14−7−2000), 
όπως ισχύει.
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δ) Τις διατάξεις του ΠΔ 185/2009 (Α−213) «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονομικών, κλπ».

ε) Το έγγραφο με αριθμ. 6878/7−12−2010 του Πανεπιστη−
μίου Αιγαίου και τα πρακτικά συνεδρίασης της Συγκλή−
του του Πανεπιστημίου αυτού με αριθμ. 04/02−12−2010.

στ) Το γεγονός οτι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους εβδομήντα οκτώ χι−
λιάδων τετρακοσίων ευρώ (78.400 €) που θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου (ΚΑΕ 0828) χωρίς αύξηση της κρατικής 
επιχορήγησης προς το Πανεπιστήμιο αυτό, αποφασί−
ζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης για τη μίσθωση 
λεωφορείου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη) 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τις μετακινήσεις 
φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2010−11.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

 Αμαρούσιο, 10 Φεβρουαρίου 2011
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 F

   Αριθμ. 17048/ΙΑ (6)
Άδεια ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3696/2008 

(ΦΕΚ 177/τ.Α΄/25−8−2008) «Ίδρυση και λειτουργία Κολ−
λεγίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

2. Την με αριθμό 164866/ΙΑ/28−12−2010 αίτηση της ετε−
ρόρρυθμης Εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Κ. ΧΑ−
ΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ−
ΣΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολο−
γητικά σχετικά με χορήγηση άδειας ίδρυσης Κέντρου 
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

3. Την ανάγκη χορήγησης άδειας ίδρυσης Κέντρου 
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε Χορηγούμε στην ετερόρρυθμη εται−
ρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Κ. ΧΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» με διακριτικό 
τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» 
άδεια ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης 
με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ−
θρο 4 του ν.3696/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 10 Φεβρουαρίου 2011
 H YΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

   Αριθμ. Φ.253/17196/Β6 (7)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ 253/120789/

Β6/1−11−2005 (ΦΕΚ 1581 Β΄/16−11−05) Υπουργικής από−
φασης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 13 του 

άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως συμπλη−
ρώθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του ν. 2909/2001 
(ΦΕΚ 90 Α΄).

2. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ253/120789/Β6/1−11−2005 
(ΦΕΚ 1581Β΄/16−11−05) Υπουργικής απόφασης, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1Β΄/8−1−10) απόφαση «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρα−
σκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».

4. Τις διατάξεις του άρθροο 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από 
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ253/120789/Β6/1−11−2005 
(ΦΕΚ1581 Β΄/16−11−05) Υπουργική απόφαση «Τύπος, πε−
ριεχόμενο, διάρκεια ισχύος και τρόπος υπολογισμού 
των βαθμών της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ της παραγράφου 13 του 
άρθρου 1 του ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001», ως ακο−
λούθως:

1. Στην τελευταία περίοδο της παραγράφου 3 του 
άρθρου 4 της παραπάνω υπουργικής απόφασης η φρά−
ση: «στο διάστημα από 1 έως 10 Φεβρουαρίου» αντικα−
θίσταται από τη φράση: «στο διάστημα από 10 έως 25 
Φεβρουαρίου».

2. Στην τελευταία περίοδο της παραγράφου 9 του 
άρθρου 4 της ανωτέρω απόφασης, όπως αντικαταστά−
θηκε με την παράγραφο 3, του άρθρου μόνου της αριθμ. 
Φ 253/11155/Β6 (ΦΕΚ 210 Β΄/9−2−09) Υπουργικής απόφα−
σης, η φράση «από 1 έως 20 Φεβρουαρίου» αντικαθίστα−
ται από τη φράση «από 10 έως 25 Φεβρουαρίου»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 10 Φεβρουαρίου 2011 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F
    Αριθμ. Φ.253/17202/Β6 (8)

Τροποποίηση της αριθμ. Φ 253/13844/Β6/6−2−2009 
(ΦΕΚ 265 Β΄/13−2−2009) Υπουργικής απόφασης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του 

ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄).
2. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ 253/13844/Β6/6−2−2009 

(ΦΕΚ 265 Β΄/13−2−09) Υπουργικής απόφασης, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει
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3. Την αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1Β΄/8−1−10) απόφαση «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρα−
σκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄), κατ’εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από 
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ 253/13844/Β6/6−2−2009 
(ΦΕΚ 265 Β΄/13−2−09) Υπουργική απόφαση: «Τύπος, πε−
ριεχόμενο, διάρκεια ισχύος και τρόπος υπολογισμού 
των βαθμών της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ αποφοίτων 
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)−ΟΜΑΔΑ Β΄ για εισα−
γωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», ως ακολούθως:

Στην πρώτη περίοδο της παραγράφου 1 του άρθρου 
4 και στην τρίτη περίοδο της παραγράφου 4 του ίδιου 
άρθρου της ανωτέρω απόφασης, η φράση: «από 1 μέχρι 
20 Φεβρουαρίου» αντικαθίσταται με τη φράση: «από 10 
μέχρι 25 Φεβρουαρίου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 10 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F

    Αριθμ. Φ.253/17199/Β6 (9)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538Β΄/

10−12−2002) Υπουργικής απόφασης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου β΄ της παρ. 3 του άρθρου 

2 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ188Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 
(ΦΕΚ90Α΄).

2. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538Β΄/ 
10−12−2002) Υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Την αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1Β΄/8−1−10) απόφαση «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρα−
σκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄−98), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από 
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 4 της αριθμ. Φ253/128314/Β6 
(ΦΕΚ 1538/τ.B΄/10−12−2002) Υπουργικής απόφασης, όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 της αριθμ. Φ. 
253/27465/Β6 (ΦΕΚ 493Β΄/18−3−2009) όμοιας, ως ακο−
λούθως:

α) Στη δεύτερη περίοδο της παραγράφου (1) η φράση: 
«από 1 έως 20 Φεβρουαρίου» αντικαθίσταται με την 
φράση: «από 10 έως 25 Φεβρουαρίου».

β) Η παράγραφος (2) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υπο−
ψήφιοι ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) για εισαγωγή στα Τμήματα 
των Τ.Ε.Ι. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκ−
παίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) δηλώνουν τα ειδικά μαθήματα στα 
οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην Αίτηση−Δήλωση 
που υποβάλλουν για τη συμμετοχή τους στις πανελλα−
δικές εξετάσεις για τις ανωτέρω σχολές από 10 έως 25 
Φεβρουαρίου του έτους εξέτασης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 10 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F

    Αριθμ. Φ.151/17193/Β6 (10)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.151/22071/Β6 (ΦΕΚ 373−Β΄/3.3.2009) 

«Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού 
Λυκείου (ΕΠΑΛ)−Ομάδα Α΄ και σχολές Αστυφυλάκων» 
Υπουργικής απόφασης.

  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 29−Α).

2. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.151/22071/Β6 (ΦΕΚ 373−
Β΄/3.3.2009) «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελ−
ματικού Λυκείου(ΕΠΑΛ)−Ομάδα Α΄ και σχολές Αστυφυ−
λάκων» Υπουργική απόφαση.

3. Τις διατάξεις της αριθμ.Φ151/2996/Β6/ (ΦΕΚ 55−Β΄/ 
25.1.10) Υπουργική απόφαση.

4. Την υπ’ αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1/τ.Β΄/8.1.10) κοινή απόφα−
ση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού και Υπουρ−
γού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

5. 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 προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Τροποποιούμε την αριθμ.Φ.151/22071/Β6(ΦΕΚ373−Β΄/ 
3.3.2009) «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελ−
ματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)−Ομάδα Α΄ ............ και σχολές 
Αστυφυλάκων» Υπουργική απόφαση ως ακολούθως:

Α. Στο τέλος του άρθρου 13 προστίθεται παράγραφος 
7 ως εξής:

«7.α. Από το σχολικό έτος 2010−2011 και εφεξής οι μα−
θητές της τελευταίας τάξης ημερήσιων και εσπερινών 
ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) καθώς και οι απόφοιτοι παλαιοτέρων 
ετών (κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ, κάτοχοι πτυχίου Β΄ 
κύκλου TEE, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων, ημερησίων και 
εσπερινών αντίστοιχα)που θα είναι υποψήφιοι για συμ−
μετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄), 
υποβάλλουν Αίτηση− Δήλωση στο διάστημα από 10 έως 
25 Φεβρουαρίου.
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