
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ειδικού ποσοστού επιπλέον του 
αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφοίτων 
που υπέβαλαν αίτηση δήλωση στα Γενικά και 
Επαγγελματικά Λύκεια των νήσων Λέσβου, Χίου, 
Οινουσσών και Ψαρών για το ακαδημαϊκό έτος 
2017-2018.

2 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου καθηγητή 
(πρώτης βαθμίδας) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

3 Κατανομή προσωπικού στην κεντρική υπηρε-
σία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
έτους 2017.

4 Τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπη-
ρεσίας του Δήμου Ιλίου.

5 Τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου ως προς 
το άρθρο 11 αυτού.

6 Τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπη-
ρεσίας του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού ως προς το 
άρθρο 24 αυτού.

7 Τροποποίηση της αριθ. 32709/5438/08-05-2017 
(ΦΕΚ.1664/B΄/15-05-2017) με ΑΔΑ: 7Τ3Γ7ΛΕ-ΣΓ5 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ιόνιων Νήσων, 
κατά το μέρος που αφορά τη συμπληρωματική 
δαπάνη για την πληρωμή απασχόλησης προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας (νυχτερινά και εξαιρέσιμα) για το Β΄ 
εξάμηνο του 2017, για το προσωπικό της Πλωτής 
Γέφυρας Διαύλου Λευκάδας από 01-07-2017 έως 
και 31-12-2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ.253.2/135894/A5 (1)
Καθορισμός ειδικού ποσοστού επιπλέον του 

αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή στην τρι-

τοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφοί-

των που υπέβαλαν αίτηση δήλωση στα Γενικά 

και Επαγγελματικά Λύκεια των νήσων Λέσβου, 

Χίου, Οινουσσών και Ψαρών για το ακαδημαϊκό 

έτος 2017-2018.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 42 του 

ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193-Α’), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παράγραφο 8 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 
258-Α’).

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 74 του 
ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114-Α’ /04.08.2017) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του 
ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193-Α’), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258-Α’) 
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του 
ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50-Α’).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193-Α’), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17-Α’).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 
14-Α’).

6. Τις διατάξεις της παρ. 10 του αρ. 7 του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195-Α’), όπως προστέθηκε με το αρ. 7 παρ. 4 του 
ν. 4142/2013 (ΦΕΚ 83-Α’).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Την με αριθ. Φ.253/103787/Α5/20-06-2017 υπουρ-
γική απόφαση με θέμα «Υπολειπόμενες πανελλαδικές 
εξετάσεις σε όσα εξεταστικά κέντρα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των 
Δ/νσεων Δ.Ε. Λέσβου και Χίου δεν πραγματοποιήθηκαν 
λόγω σεισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την με αριθ. Φ.253.1/40818/Α5/09-03-2017 (ΦΕΚ 815 
τ.Β΄) υπουργική απόφαση καθορισμού αριθμού εισα-
κτέων σπουδαστών για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις 
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2017-2018, όπως τροπο-
ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει

9. 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 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98-Α’) κατ’ εφαρμογή των 
οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού.

10. Την με αριθμ. πρωτ. 134726/Β1/09.08.2017 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

11. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, 

για τους μαθητές και αποφοίτους που υπέβαλαν αίτηση 
δήλωση στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια των νή-
σων Λέσβου, Χίου, Οινουσσών και Ψαρών και οι οποίοι 
συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις σχολικού έτους 
2016-2017 προβλέπεται ειδικό ποσοστό επιπλέον του 
αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους, κατά το ανω-
τέρω ακαδημαϊκό έτος, σε Σχολές, Τμήματα και εισαγω-
γικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων 
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Οι θέσεις αυτές αποδίδονται στους ανωτέρω υποψη-
φίους, σε ποσοστό:

(i) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων 
των ημερήσιων ΓΕΛ 1,50% καθ΄υπέρβαση του αριθμού 
εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευ-
θύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησια-
στικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ.

(ii) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων 
των ημερήσιων ΕΠΑΛ 1,00% καθ΄υπέρβαση του αριθμού 
εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευ-
θύνσεις των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ.

(iii) Για τους υποψηφίους των εσπερινών ΓΕΛ 0,05% 
καθ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμή-
ματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, 
των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ και 
της ΑΣΠΑΙΤΕ.

(iv) Για τους υποψηφίους των εσπερινών ΕΠΑΛ 0,05% 
καθ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμή-
ματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των ΤΕΙ και της ΑΣ-
ΠΑΙΤΕ.

Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν 
στα ποσοστά που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώ-

σεις της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση 
στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει 
δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της 
ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρό-
τερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνε-
ται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται 
στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε 
περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε 
Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

Άρθρο 2
Κατά τη διαδικασία επιλογής, κάθε υποψήφιος των πε-

ριπτώσεων του ανωτέρω άρθρου 1 κρίνεται για επιλογή 
για τις προβλεπόμενες θέσεις για κάθε τμήμα ή σχολή ή 
εισαγωγική κατεύθυνση, με βάση το σύνολο των μορίων 
κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμη-
σής του στο μηχανογραφικό δελτίο, κατά πρώτον, ως 
υποψήφιος της γενικής σειράς. Εάν δεν εισάγεται στη 
σχολή ή το τμήμα που έχει δηλώσει πρώτο στις προτι-
μήσεις του, κρίνεται για επιλογή για τις επιπλέον θέσεις 
της ίδιας σχολής ή τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης 
ως υποψήφιος μιας εκ των τεσσάρων περιπτώσεων του 
ανωτέρω άρθρου 1. Αν δεν εισάγεται ούτε με το επιπλέον 
ποσοστό στο συγκεκριμένο τμήμα ή σχολή ή εισαγωγική 
κατεύθυνση, η διαδικασία συνεχίζεται με τις επόμενες 
κατά σειρά προτίμησης του υποψηφίου στο μηχανο-
γραφικό του δελτίο.

Οι υποψήφιοι του ανωτέρω άρθρου 1, διεκδικούν τις 
επιπλέον θέσεις με βάση τους ακόλουθους συντελεστές:

(i) Τα μόρια εισαγωγής των υποψηφίων των νήσων 
Χίου, Οινουσσών και Ψαρών (Δ/νση Δ.Ε. Χίου) υπολογί-
ζονται με συντελεστή 1,00.

(ii) Τα μόρια εισαγωγής των υποψηφίων της νήσου 
Λέσβου (Δ/νση Δ.Ε. Λέσβου) υπολογίζονται με συντε-
λεστή 1,20.

(iii) Τα μόρια εισαγωγής των υποψηφίων-κατοίκων 
της τοπικής κοινότητας Βρίσας της δημοτικής ενότητας 
Πολυχνίτου του Δήμου Λέσβου (Δ/νση Δ.Ε. Λέσβου) υπο-
λογίζονται με συντελεστή 1,40. Η ένταξη σε αυτήν την 
περίπτωση θα γίνει με βεβαίωση της Περιφερειακής Δ/
νσης Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, στην οποία θα κατατε-
θούν τα σχετικά πιστοποιητικά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

  Μαρούσι, 10 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

    Ι 

 Αριθμ. Φ21/136246/Ζ2 (2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου καθηγητή 

(πρώτης βαθμίδας) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 79 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α΄258/ 




