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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Αριθμ. Φ253/ 151507 /Β6
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ 253/120789/
Β6 (Φ.Ε.Κ. 1581 Β΄/16−11−05) Υπουργικής Απόφασης.
Η 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 (Φ.Ε.Κ. 188 Α΄), όπως συμπλη−
ρώθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του ν. 2909/2001
(Φ.Ε.Κ. 90 Α΄).
2. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ253/120789/Β6 (Φ.Ε.Κ. 1581
Β΄/16−11−05) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιή−
θηκε με την αριθμ. Φ253/11155/Β6 (Φ.Ε.Κ. 210 Β΄/9−2−09)
Υπουργική Απόφαση.
3. 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 (Φ.Ε.Κ.
98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. Φ253/
120789/Β6 (Φ.Ε.Κ. 1581 Β΄/16−11−05) Υπουργική Απόφαση
«Τύπος, περιεχόμενο, διάρκεια ισχύος και τρόπος υπο−
λογισμού 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 ακολούθως:

Άρθρο ΜΟΝΟ
1. Στη Βεβαίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της
ανωτέρω απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την πα−
ράγραφο 1, του άρθρου μόνου της αριθμ. Φ253/11155/Β6
(Φ.Ε.Κ. 210 Β΄/9−2−09) Υπουργικής Απόφασης, ο λογότυ−
πος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των αντικαθίσταται από τη φράση:
«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ»
2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της
ανωτέρω απόφασης, προστίθενται οι εξής περίοδοι:
«Στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό του Γενικού
Βαθμού Πρόσβασης προκύπτουν περισσότερα των δύο
δεκαδικά ψηφία τότε, αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι
ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το δεύτερο δεκαδικό
ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλει−
πομένων των λοιπών, αν είναι μικρότερο του πέντε (5),
παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πλην του δεύτερου
δεκαδικά ψηφία. Στις περιπτώσεις που κατά τον υπο−
λογισμό του Βαθμού Πρόσβασης μαθήματος προκύ−
πτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, αν
το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο
του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται
στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών, αν
είναι μικρότερο του πέντε (5), παραλείπονται όλα τα
υπόλοιπα πλην του πρώτου δεκαδικά ψηφία.»
3. Στο τέλος του εδαφίου γ της παραγράφου 5 του
άρθρου 4 της ανωτέρω απόφασης, προστίθεται η εξής
περίοδος: «Στην περίπτωση αυτή, από το σχολικό έτος
2010−11 κι εφεξής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το
δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας το οποίο δηλώνει ο
υποψήφιος ότι θα εξεταστεί με κοινά σε πανελλαδικό
επίπεδο θέματα να είναι υποχρεωτικά τα Μαθηματικά
και Στοιχεία Στατιστικής.»
4. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 4 της ανωτέρω
απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο
3, του άρθρου μόνου της αριθμ. Φ253/11155/Β6 (Φ.Ε.Κ.
210 Β΄/9−2−09) Υπουργικής Απόφασης, και στο τέλος της
πρώτης περιόδου του εδαφίου β, προστίθεται η εξής
περίοδος: «Στην περίπτωση που θα δηλώσουν ότι θα το
εξεταστούν με κοινά σε πανελλαδικό επίπεδο θέματα,
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από το σχολικό έτος 2010−11 κι εφεξής, απαραίτητη
προϋπόθεση είναι το δεύτερο μάθημα γενικής παιδεί−
ας το οποίο δηλώνουν ότι θα εξεταστούν με κοινά σε
πανελλαδικό επίπεδο θέματα να είναι υποχρεωτικά τα
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Δεκεμβρίου 2009
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
(2)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−
τουργού στην Καστάνη Αικατερίνη του Ευαγγέλου.
Με την απόφαση του Νομάρχη Έβρου αριθ. 5479/3−
12−2009 χορηγείται στην Καστάνη Αικατερίνη του Ευ−

αγγέλου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΕΛΑΜΑΤΗ ΝΕΡΑΝΤΖΗ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)
Στην υπ’ αρίθμ. 62028/17672/6−11−09 απόφαση, που δημο−
σιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2350/18−11−2009 τεύχος Β΄, (σελ. 29033)
και αφορά την « Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης
έργου από την Ν.Α. Ηλείας», γίνεται διόρθωση
από το λανθασμένο «Ενός (1) ατόμου ειδικότητας Θε−
ολόγων TE»,
στο ορθό «Ενός (1) ατόμου ειδικότητας Θεολόγων
ΠE».
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02025392912090002*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

