ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ Φύλλου 2647
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Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και ότι σε καμία
περίπτωση δεν υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με :

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασί-

α) YA Φ251/49728/Α5/13-3-2016 (ΦΕΚ 994/Β/11-4-2016)

ζουμε:

β) YA Φ.253/126152/Α5/24-7-2017 (ΦΕΚ 2754/Β/7-8-2017)

Τον καθορισμό των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής των

γ) ΥΑ Φ.253/16678/Α5/31-1-2018 (ΦΕΚ 353/Β/7-2-2018)

υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με
τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το σύστημα

Αριθμ. Φ.253/193309/Α5/27-11-2015

εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις
Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:

(ΦΕΚ 193 Α΄/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Άρθρο 1

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αίτηση − Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Έχοντας υπόψη:

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιου και Δ΄ τάξης εσπερινού Γε-

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 «Θέματα εισαγωγής

νικού Λυκείου οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πα-

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του Ν. 4342/2015 «Συνταξιο-

νελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου

δοτικές ρυθμίσεις,... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄/2015).

αντίστοιχα υποβάλλουν στο Λύκειο φοίτησής τους σχετική

2. Τις διατάξεις του άρ. 3 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου» του Ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50 Α΄/2015).
3. Την υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργική απόφαση

Αίτηση − Δήλωση.
Με την Αίτηση − Δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία (3) κοινά μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά,
β) Το τέταρτο (4ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλα-

«Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών

δικά για να έχει πρόσβαση σε ένα (1) Επιστημονικό Πεδίο,

Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του

γ) Το πέμπτο (5ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλα-

Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων» (ΦΕΚ 995 Β΄/2015).

δικά για να έχει πρόσβαση σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία,
δ) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί.

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της

«ε) Τη συμμετοχή στην υγειονομική εξέταση και στις πρακτι-

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών»

κές δοκιμασίες που απαιτούνται για τα Τμήματα Επιστή-

(ΦΕΚ 116 Α΄).

μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

5. Τις διατάξεις του άρθ. 46 παρ. 1 και 4 του αρ. 48 παρ. 2 και

Η δήλωση των ανωτέρω στοιχείων είναι υποχρεωτική για τη

του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση

συμμετοχή στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων.» (1)

και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο

Την ανωτέρω Αίτηση − Δήλωση υποβάλλουν και οι κάτοχοι

πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για

απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύ-

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α΄).
6. Την υπ’ αριθμ. 192883/Β3/27.11.2015 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται

(1) Μετά το στοιχείο δ) του άρθρου 1, προστέθηκε επιπλέον στοιχείο ε) και επιπλέον περίοδος ως άνω σύμφωνα με της παρ. 1 του άρθ μόνου της ΥΑ
Φ.253/16678/Α5/31-1-2018 (ΦΕΚ 353/Β/7-2-2018) με ισχύ από το σχ. έτος 20172018.
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(2)

που Λυκείου ή αντίστοιχου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

Εξετάσεων του Γενικού Λυκείου»

δευσης, ή δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού

ποιος μαθητής δεν καταθέσει το απολυτήριο του εντός της

Λυκείου, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμου τίτλου Επαγγελματι-

ανωτέρω προθεσμίας, τότε ο Διευθυντής του Λυκείου στο ο-

κού Λυκείου, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πα-

ποίο υποβλήθηκε η Αίτηση ενημερώνει τη Διεύθυνση Ηλε-

νελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου οποιοδήποτε άλλο

κτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΠΕΘ ότι ο μαθητής δεν κα-

έτος από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους. Για

τέθεσε απολυτήριο.

τη συμμετοχή τους σε νέα εξέταση η Αίτηση-Δήλωση υποβάλ-

«Υποψήφιοι που υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή

λεται στο Γενικό Λύκειο από το οποίο αποφοίτησαν ή σε αυτό

στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ δεν μπορούν να υποβά-

που είναι πλησιέστερο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

λουν το ίδιο έτος Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελ-

Η Αίτηση-Δήλωση των αποφοίτων συνοδεύεται υποχρεωτικά

λαδικές εξετάσεις ΓΕΛ.» (3)

από ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου

Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε προθεσμία

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν πρόκειται για υποψήφιο

που ανακοινώνεται από το ΥΠΠΕΘ, από τον ίδιο τον ενδιαφε-

που επιθυμεί να συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

ρόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του εντός

των εσπερινών Γενικών Λυκείων, τότε η Αίτηση − Δήλωση συ-

του μηνός «Μαρτίου» (4) του έτους που επιθυμεί τη συμμετοχή

νοδεύεται από τα δικαιολογητικά απόδειξης συνδρομής των

του στις Πανελλαδικές, εκφράζει την αυθεντική βούληση του

προϋποθέσεων που ορίζονται από τις διατάξεις του εδαφίου

ενδιαφερόμενου και δεν τροποποιείται.

Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ
188/Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρ-

. Σε περίπτωση που κά-

Άρθρο 2
Συντελεστές Βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και

θρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α) και τροποποιήθηκε με τις

πρακτικών δοκιμασιών

διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α) και τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ

Για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ενός ή περισσοτέρων ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, όπως

63/Α).
Αν ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από
ξένο σχολείο συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο σχολείο, από
την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη
δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής.
Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα
απαιτείται επιπλέον βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του

αυτά έχουν οριστεί με την υπ’ αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1538 Β/2002) «Ορισμός των Τμημάτων και των Σχολών των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών
Τουριστικής Εκπαίδευσης για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα
αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον
τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης
στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε

σχολείου αυτού στην Ελλάδα.
Οι μαθητές δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού.
«Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ξένων σχολείων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και μαθητές της τελευταίας
τάξης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) στο Ηράκλειο της Κρήτης μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις
και οφείλουν να καταθέσουν το αντίγραφο του απολυτηρίου
στο Λύκειο που υπέβαλαν την Αίτηση − Δήλωση το αργότερο
έως την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι συντελεστές του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών κατά περίπτωση είναι:
i. Δύο (2) για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα
ειδικά μαθήματα:
«Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο»
(2) Η πρώτη περίοδος της προτελευταίας παραγράφου του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με το άρθ μόνο της ΥΑ Φ251/49728/Α5/13-3-2016
(ΦΕΚ 994/Β/11-4-2016)
(3) Πριν από την τελευταία περίοδο του άρθρου ένα (1), προστέθηκε εδάφιο ως
άνω σύμφωνα με της παρ. 1 του άρθ μόνου της ΥΑ Φ.253/126152/Α5/24-7-2017
(ΦΕΚ 2754/Β/7-8-2017) με ισχύ από το σχ. έτος 2016-2017.
(4) Η εντός «» λέξη αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με της παρ. 2 του άρθ
μόνου της ΥΑ Φ.253/16678/Α5/31-1-2018 (ΦΕΚ 353/Β/7-2-2018) με ισχύ από το σχ.
έτος 2017-2018.
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«Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».

2. Προκειμένου για Σχολές ή Τμήματα για τα οποία απαιτείται
εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών ο υ-

ii. Δύο (2) για τα τμήματα:

πολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψη-

Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών,

φίου γίνεται ως εξής:

Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου

Στο σύνολο μορίων της προηγούμενης παραγράφου προ-

Πανεπιστημίου Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

στίθενται τα μόρια που προκύπτουν από τον πολλαπλασι-

iii. Ένα (1) για το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της

ασμό με το εκατό (100) του γινομένου του βαθμού του υ-

Τέχνης Παν. Ιωαννίνων για το οποίο απαιτείται εξέταση στο

ποψηφίου στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή στις πρακτι-

ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο» και για όλες τις λοιπές

κές δοκιμασίες με τον αντίστοιχο συντελεστή κατά περί-

σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ει-

πτωση. Κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης:

δικό μάθημα ξένης γλώσσας, με την επιφύλαξη των περι-

i Βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο γραπτός βαθμός που

πτώσεων ¡ και ii του παρόντος άρθρου.

σημείωσε στην απαιτούμενη εξέταση ο υποψήφιος μετά
την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγ-

Άρθρο 3

γιση δεκάτου. Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται δύο

Τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή

ειδικά μαθήματα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ειδικών μαθημάτων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται μετά την
1. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που είναι ενταγμένα σε
Επιστημονικά

Πεδία

σύμφωνα

με

την

υπ’

αριθμ.

Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 995Β΄/2015),
γίνεται ως εξής:

αναγωγή των βαθμών των δύο μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα και εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.
Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξετασθεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο
μάθημα της ξένης γλώσσας, για τα τμήματα που απαι-

Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά
εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην
Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το
συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως ορίστηκαν στο άρ.
3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄/2015), πολλαπλασιάζεται επί
δύο (2). Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα
γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με
τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο
υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως
καθορίστηκαν στο άρ. 2 της υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 995 Β΄/2015). Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100). Σε περίπτωση
που ο υποψήφιος εξεταστεί πανελλαδικά και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα προκειμένου να έχει πρόσβαση σε δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, τότε ο υπολογισμός των μορίων
του για κάθε ένα από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που έχει
δικαίωμα να δηλώσει προτίμηση γίνεται με βάση τα αντίστοιχα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα όπως
αυτά προβλέπονται στην παρ. 3 του άρ. 3 του Ν. 4327/2015

τούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές
που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.
ii Βαθμός πρακτικών δοκιμασιών είναι ο μέσος όρος των
βαθμών που αντιστοιχούν στις τρεις δοκιμασίες αγωνίσματα που διαγωνίστηκε ο υποψήφιος και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.
Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση δεκάτου,
στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν
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 και αν είναι
μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα
πέραν του πρώτου δεκαδικά ψηφία. Για τον υπολογισμό
του βαθμού με προσέγγιση εκατοστού, στις περιπτώσεις
που κατά τον υπολογισμό 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 παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε

(ΦΕΚ 50Α΄/2015).
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(5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του δεύτερου

(ΦΕΚ 193 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, της παρ.

δεκαδικά ψηφία.

1 του αρ. 13 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως έχει τρο-

3. Αν ο υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος

ποποιηθεί και ισχύει καθώς και της παραγράφου 1 του

Ομάδας Προσανατολισμού ή γενικής παιδείας που επέλεξε

αρ. 40 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143 Α΄), εφόσον υποβάλλουν

να εξετασθεί πανελλαδικά, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε

το Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου το

στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν

ίδιο έτος που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

(0). Για να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγω-

«β) ποσοστό του 10% των θέσεων εισακτέων όπως ορίζεται

γή στις Σχολές και τα Τμήματα του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.

στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για εισαγωγή σε

Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 995

Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημά-

Β΄/2015) θα πρέπει να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξε-

των των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι, Ανωτάτων Εκκλησιαστι-

τάσεις σε ένα τουλάχιστον μάθημα της Ομάδας Προσανα-

κών Ακαδημιών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών Τουρι-

τολισμού που έχει επιλέξει και το οποίο ανήκει στα τέσσερα

στικής Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευ-

εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου που δη-

τικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχο-

λώνει.

λών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολών της Αστυνομικής και
Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και της Ακαδημίας Ε-

Άρθρο 4
Δικαιούχοι υποβολής Δήλωσης προτίμησης (Μηχανογραφικό

μπορικού Ναυτικού, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασης τους στα πανελλαδικώς

Δελτίο) εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

εξεταζόμενα μαθήματα των ημερήσιων Γενικών Λυκείων,
1. Δικαίωμα υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου προτιμήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και
στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων του άρθρου
1 της υπ’ αριθμ. Φ253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β΄) υπουργικής απόφασης έχουν οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιου Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν.
4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με
την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσας.

την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το
μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα
ανωτέρω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά
μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται
σε ποσοστό 60% για τους συμμετάσχοντες στις εν λόγω
εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό
40% για όσους έχουν συμμετάσχει στην εξεταστική διαδι-

2. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου για δύο (2) κατ' ανώτατο όριο επιστημονικά

στα ειδικά μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες για

πεδία

του

άρθρου

1

της

υπ’

αριθμ.

Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 995
Β/2015) για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές
Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ανωτέρων Στρατιωτικών
Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολών της Αστυνομικής
και Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και της Ακαδημίας
Εμπορικού Ναυτικού. Οι ως άνω υποψήφιοι διεκδικούν:

κασία δύο έτη πριν από το έτος υποβολής νέου μηχανογραφικού χωρίς νέα εξέταση. Υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις τα δύο προηγούμενα έτη, εφόσον συμμετάσχουν εκ νέου έστω και σε ένα
μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ δεν έχουν
δικαίωμα να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο με βάση
τη βαθμολογία προηγούμενης εξέτασής τους για το ποσοστό του 10%.» (5)
3. Οι υποψήφιοι Εσπερινού Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου που
πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου β της παραγράφου
1 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.
2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις

α) αριθμό θέσεων εισακτέων, όπως αυτές ορίζονται στις
σχετικές υπουργικές αποφάσεις, με την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρ. 33 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013

(5) Το εδάφιο β της παρ. 2 του άρθ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με της
παρ. 2 του άρθ μόνου της ΥΑ Φ.253/126152/Α5/24-7-2017 (ΦΕΚ 2754/Β/7-8-2017)
με ισχύ από το σχ. έτος 2016-2017.
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του άρθρου 27 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄) και τις διατά-

Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος στο

ξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄),

οποίο είναι ήδη φοιτητής» (6)

έχουν δικαίωμα να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο

β. Ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε ένα ή δύο

προτιμήσεων υποψηφίου για δύο (2) κατ' ανώτατο όριο Ε-

από τα προτεινόμενα επιστημονικά πεδία του άρθρου 1

πιστημονικά Πεδία

αριθμ.

της υπ’ αριθμ. Φ253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β΄) υπουργι-

Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 995

κής απόφασης, στα οποία έχει πρόσβαση μέσα από την

Β΄/2015) για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές

Ομάδα Προσανατολισμού του, σύμφωνα με την παρ. 3

Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, της

του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄/2015) και εφό-

ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης,

σον έχει εξεταστεί πανελλαδικά στα μαθήματα που προ-

των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Σχο-

βλέπονται για τα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία με

λών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού το ίδιο έτος που

την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας.

συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Εσπερινού Γενι-

γ. Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης γίνεται με συνε-

κού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με

χόμενη αύξουσα αρίθμηση για τις Σχολές ή τα Τμήματα,

το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-

που επιθυμεί ο υποψήφιος, ανεξάρτητα σε ποιο από τα

ει, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της

δύο Επιστημονικά Πεδία που επέλεξε, είναι ενταγμένα.

παρούσας και για το ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε

Σχολή ή Τμήμα που περιλαμβάνεται και στα δύο Επιστη-

χρόνο για τους υποψηφίους της κατηγορίας αυτής πέραν

μονικά Πεδία που επέλεξε ο υποψήφιος δηλώνεται μόνο

του αριθμού εισακτέων.

μία φορά. Για τις Σχολές ή Τμήματα που είναι κοινά στα

του άρθρου

1

της

υπ’

δύο Επιστημονικά Πεδία τα οποία επέλεξε ο υποψήφιος,

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά, τόπος και χρόνος υποβολής της Δήλωσης
προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) εισαγωγής στην Τριτο-

λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του στις συγκεκριμένες Σχολές ή Τμήματα το μεγαλύτερο από τα δύο σύνολα
μορίων από αυτά που αντιστοιχούν σε κάθε Επιστημονι-

βάθμια Εκπαίδευση.

κό Πεδίο που επέλεξε ο υποψήφιος, ανεξάρτητα από το
1. Οι υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν την εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των
Τμημάτων του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ253/85476/Α5/2015
(ΦΕΚ 995 Β΄) υπουργικής απόφασης και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της παρούσας, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις των
Τμημάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.

Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο δήλωσε την προτίμηση
του. Αντίθετα, για τις Σχολές ή Τμήματα που είναι κοινά
σε περισσότερα του ενός Επιστημονικά Πεδία, από τα
οποία ο υποψήφιος επέλεξε μόνο το ένα, λαμβάνονται
υπόψη τα μόρια που αντιστοιχούν στο Επιστημονικό Πεδίο που επέλεξε.
δ. Με τη δήλωση προτίμησής του ο υποψήφιος αποδέχεται
ότι σε σύγκριση με τους άλλους υποψηφίους δεν μπορεί
να εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα που δεν έχει δηλώσει. Α-

2. α. Στο μηχανογραφικό δελτίο ο υποψήφιος μπορεί να δηλώνει προτίμηση για όσες Σχολές ή Τμήματα επιθυμεί,
από αυτά που περιλαμβάνονται σε ένα ή δύο, κατ' ανώτατο όριο, Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β΄) υπουργικής απόφασης και με οποιαδήποτε σειρά. Με τη δήλωση του ο
υποψήφιος προσδιορίζει για ποιες Σχολές ή ποια Τμήματα επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.
«Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο

ποδέχεται, επίσης, ότι δεν μπορεί να εισαχθεί σε Σχολή ή
Τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του, αν το σύνολο
των μορίων του είναι μικρότερο από το σύνολο των μορίων του τελευταίου εισαγομένου που, σύμφωνα με τον
αριθμό εισακτέων, εισάγεται στη συγκεκριμένη Σχολή ή
Τμήμα. Επίσης, αποδέχεται ότι, αν με το σύνολο των μορίων του μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες Σχολές ή
Τμήματα, θα εισαχθεί τελικά μόνο σε εκείνη τη Σχολή ή
το Τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του, με ένδειξη

υποψήφιος δεν δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για
(6)Στο τέλος του εδαφίου α. της παρ. 2 του άρθρου 5, προστέθηκε περίοδος ως
άνω σύμφωνα με της παρ. 3 του άρθ μόνου της ΥΑ Φ.253/16678/Α5/31-1-2018
(ΦΕΚ 353/Β/7-2-2018) με ισχύ από το σχ. έτος 2017-2018.
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προγενέστερη σε σχέση με τις άλλες Σχολές ή Τμήματα,

και εφεξής πρέπει να έχουν πλήρη φοίτηση και στις δύο τε-

που έχει δηλώσει.

λευταίες τάξεις του εσπερινού γενικού λυκείου. Πλήρης

ε. Η δήλωση προτίμησης Σχολών ή Τμημάτων στο Μηχανο-

φοίτηση κατά την έννοια της διάταξης αυτής υπάρχει όταν

γραφικό Δελτίο υποψηφίου, που υποβάλλεται ηλεκτρο-

ο μαθητής έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα και των δύο

νικά, με τα ατομικά στοιχεία και τις επιλογές προτίμησης

τελευταίων τάξεων του εσπερινού γενικού λυκείου, από

Σχολών ή Τμημάτων εισαγωγής, αποτελεί επίσημο παρα-

την έναρξη και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους.

στατικό για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοι-

4. Προκειμένου για κάτοχο απολυτηρίου τίτλου ξένου σχολεί-

χείων του υποψηφίου. Η δήλωση προτιμήσεων κάθε υ-

ου, ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει και βεβαίωση της οι-

ποψηφίου στο Μηχανογραφικό Δελτίο αντιπροσωπεύει

κείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας, το

την αυθεντική έκφραση της θέλησης του, η οποία είναι

πρόγραμμα των σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο

οριστική, και μόνο εντός της προθεσμίας υποβολής της

αυτό, από το οποίο να προκύπτει η δυνατότητα εισαγωγής

επιτρέπεται η συμπλήρωση ή η τροποποίησή της. Μετά

του σε πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Εφόσον ο τίτλος

τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και εντός χρονικού δι-

προέρχεται από ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα,

αστήματος, καθοριζόμενου από την Επιτροπή Έκδοσης

εκτός της ανωτέρω βεβαίωσης, απαιτείται επιπλέον και βε-

Αποτελεσμάτων Επιλογής, επιτρέπεται μόνο η μερική ή

βαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην

ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεών του.

Ελλάδα

3. Προκειμένου για κάτοχο απολυτηρίου τίτλου Γενικού Εσπερινού Λυκείου, του οποίου ο τίτλος αποκτήθηκε από το

Άρθρο 6
Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

σχολικό έτος 2001 και εφεξής, ο τίτλος αυτός θα πρέπει να
συνοδεύεται από Βεβαίωση του οικείου Λυκείου, από την
οποία να προκύπτει ότι ο κάτοχος της φοίτησε και στις δύο
τελευταίες τάξεις σε Εσπερινό Γενικό Λύκειο. Αν ο υποψήφιος υπάγεται στις διατάξεις της περίπτωσης ii του εδαφίου
Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του N. 2525/1997, όπως
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.
2909/2001, αντί της Βεβαίωσης του παρόντος εδαφίου, οφείλει να κατέχει, κατά περίπτωση: i) Ληξιαρχική πράξη
θανάτου του ενός τουλάχιστον των γονέων ή ii) απόφαση
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής,
από την οποία να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των
γονέων του ή ο γονέας, που έχει την επιμέλειά του, έχει αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%. Στην περίπτωση της επιμέλειας υποβάλλεται και αντίγραφο της σχετικής απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας, ή iv) Βεβαίωση του οικείου
Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ενεγράφη στην
τελευταία τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του, συνοδευόμενη
από αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή iν) Βεβαίωση οικείου φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος, κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην τελευταία τάξη του Γενικού Εσπερινού Λυκείου, ακολουθούσε
πρόγραμμα απεξάρτησης, το οποίο λειτουργούσε στις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας. Όσοι αποκτούν απολυτήριο
εσπερινού γενικού λυκείου από το σχολικό έτος 2012−2013

Στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή Δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών
Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και στους κατόχους ισότιμου
τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου ή κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξένου σχολείου που έχουν
συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις της Γ΄ τάξης ημερησίου ή Δ΄ τάξης εσπερινού Γενικού Λυκείου χορηγείται Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους εξέτασης.
Στη Βεβαίωση Συμμετοχής αναγράφονται αριθμός πρωτοκόλλου, τα στοιχεία και ο κωδικός αριθμός του Λυκείου που
την χορηγεί, τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου και το Λύκειο αποφοίτησής του, το σχολικό έτος συμμετοχής του υποψηφίου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου για
εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και ο κωδικός αριθμός με τον οποίο έλαβε μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Στη Βεβαίωση Συμμετοχής αναγράφονται επίσης η Ομάδα
Προσανατολισμού στην οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος, τα
μαθήματα στα οποία εξετάστηκε πανελλαδικά, ο γραπτός
βαθμός που πέτυχε για κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα και το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει για το ένα
(1) ή τα δύο (2) επιστημονικά πεδία που δύναται να είναι υποψήφιος.
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Η Βεβαίωση Συμμετοχής φέρει στο άνω αριστερό μέρος το

ου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν.

εθνόσημο, υπογράφεται από τον Διευθυντή του Λυκείου ή το

4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

νόμιμο αναπληρωτή του και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του

με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της

Λυκείου που την εκδίδει. Η Βεβαίωση Συμμετοχής χορηγείται

παρούσας και να πληρούν όσα προβλέπονται στο άρθρο

στους υποψηφίους μετά την οριστικοποίηση των βαθμολο-

4 της παρούσας,

γιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων του οικείου έτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ii) να έχουν υποβάλει οριστικοποιημένο Μηχανογραφικό
Δελτίο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 της
παρούσας.

Άρθρο 7
Συγκέντρωση βαθμολογιών και προτιμήσεων υποψηφίων −
Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία επιλογής εισαγομέ-

«Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ που έχουν υποβάλει Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική

νων

περίοδο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου για λή1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής τα
Βαθμολογικά Κέντρα καταχωρούν τις βαθμολογίες των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα στο
κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, που υποστηρίζεται από
τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η
οποία αποστέλλει ηλεκτρονικά τις καταστάσεις βαθμολογιών ανά Λύκειο.

ψη απολυτηρίου, μπορούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του ίδιου έτους και εφόσον αποκτήσουν απολυτήριο τον Ιούνιο του ίδιου έτους συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω
μαθητές δεν αποκτήσουν απολυτήριο τον Ιούνιο, ύστερα
από τις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου του

Η αρμόδια Διεύθυνση αφού συγκεντρώσει τα κατατεθειμένα Μηχανογραφικά Δελτία των υποψηφίων, τους γραπτούς
βαθμούς των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων
τους και λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό εισακτέων της

Ιουνίου, η συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις
θεωρείται άκυρη και αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Αν ο ίδιος υποψήφιος τον επόμενο χρόνο επιθυμεί την

κατηγορίας που διεκδικούν, καθώς και το χαρακτηριστικό

εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει

της κατηγορίας στην οποία ανήκουν ξεκινά τα στάδια της

να συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις.» (7)

επεξεργασίας. Η Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής ελέγχει και δίνει τις απαιτούμενες κατευθύνσεις στα ενδιάμεσα στάδια της επεξεργασίας αποτελεσμάτων. Μετά
τον τελικό έλεγχο η αρμόδια Διεύθυνση προβαίνει στην τελική επεξεργασία τα αποτελέσματα της οποίας διαβιβάζονται στην Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής
προκειμένου να διενεργήσει τους τελικούς ελέγχους και να
εκδώσει τα αποτελέσματα επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση.

iii) Επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή υποψηφίων
στις διαδικασίες επιλογής:
α) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού είναι να έχουν κριθεί ικανοί για τις
Σχολές αυτές κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις που
διενεργούνται για το σκοπό αυτό από τις ίδιες τις Σχο-

2. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής:

λές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β) των Τμημάτων για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ει-

i) να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου
Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου Σχολείου
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιου κύκλου
σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου ή κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, οι οποίοι έχουν
συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκεί-

δικό μάθημα είναι η επιτυχία βαθμού στο ειδικό μάθημα ίσου με το μισό τουλάχιστον του μέγιστου δυνατού.
Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από τα
εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα.
(7) Στο τέλος της περίπτωσης ii της παραγράφου 2 του άρθρου 7 προστέθηκε
εδάφιο ως άνω σύμφωνα με της παρ. 3 του άρθ μόνου της ΥΑ
Φ.253/126152/Α5/24-7-2017 (ΦΕΚ 2754/Β/7-8-2017) με ισχύ από το σχ. έτος 20162017.
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γ) των ΤΕΦΑΑ να πληρούνται οι προϋποθέσεις της υπ’ α-

4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) (νέο σύστημα εισαγωγής) και δι-

ριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ

εκδικούν κοινό ποσοστό θέσεων, η επιλογή τους γίνεται

1538 Β΄/2002) όπως ισχύει.

μόνο για τις Σχολές ή τα Τμήματα που έχουν δηλώσει

3. Διαδικασία επιλογής:

προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά μορίων,

α. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μόνο για τις Σχολές ή

μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε

τα Τμήματα που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και

Σχολή ή Τμήμα κατά περίπτωση. Σε περίπτωση ισοβαθ-

κατά φθίνουσα σειρά μορίων, μέχρι τη συμπλήρωση των

μίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τε-

θέσεων εισακτέων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα κατά περί-

λευταίου εισαγόμενου εισάγεται ο υποψήφιος που έχει

πτωση.

μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα με συ-

β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψη-

ντελεστές αυξημένης βαρύτητας της αντίστοιχης ομάδας

φίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε Σχολή ή

προσανατολισμού ή βαθμών πρόσβασης μαθημάτων αυ-

Τμήμα του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015

ξημένης βαρύτητας κατεύθυνσης του αντίστοιχου επι-

(ΦΕΚ 995Β΄/2015) υπουργικής απόφασης, εισάγεται ο υ-

στημονικού πεδίου. Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν

ποψήφιος που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα

ισοβαθμούντες, εισάγονται με την επιφύλαξη της επόμε-

δύο μαθήματα με συντελεστές βαρύτητας του αντίστοι-

νης παραγράφου ε’ όλοι οι ισοβαθμούντες.

χου Επιστημονικού Πεδίου. Εφόσον εξακολουθούν να

ε. Στην περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο

υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει με-

σε σχολή των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών

γαλύτερο το διπλάσιο άθροισμα γραπτών βαθμών των

Ιδρυμάτων, Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων ή

τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων του

της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας και μετά

αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου. Αν και μετά την εξά-

την εξάντληση των κριτηρίων της προηγούμενης παρα-

ντληση όλων των παραπάνω κριτηρίων εξακολουθούν

γράφου δ, εισάγεται ο υποψήφιος που δήλωσε τη σχολή

να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται με την επιφύ-

αυτή με προγενέστερη σειρά προτίμησης. Αν και πάλι

λαξη της επόμενης παραγράφου γ όλοι οι ισοβαθμού-

υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει με-

ντες.

γαλύτερο βαθμό στο μάθημα με το μεγαλύτερο συντελε-

γ. Στην περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο

στή βαρύτητας της αντίστοιχης ομάδας προσανατολι-

σε σχολή των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών

σμού ή κατεύθυνσης του αντίστοιχου επιστημονικού πε-

Ιδρυμάτων, Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων ή

δίου». (8)

της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας και μετά

Άρθρο 8

την εξάντληση των κριτηρίων της προηγούμενης παρα-

Έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής −

γράφου β, εισάγεται ο υποψήφιος που δήλωσε τη σχολή

προθεσμία εγγραφής εισαγομένων

αυτή με προγενέστερη σειρά προτίμησης. Αν και πάλι
υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με το μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου.
«δ. Ειδικά και μόνο για τους υποψηφίους που έλαβαν μέρος
στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2016 και συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής ποσοστού του 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία στις ανωτέρω εξετάσεις στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των ημερήσιων ΓΕΛ, στα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είτε με το σύστημα εισαγωγής του
ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄) (παλαιό σύστημα εισαγωγής) είτε με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το ν.

1. Τα αποτελέσματα της επιλογής για κάθε κατηγορία υποψηφίων του άρθρου 4 της απόφασης αυτής εκδίδονται από
την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής. Οι ονομαστικοί πίνακες αποδίδονται κατά αύξουσα σειρά και κατά σειρά επιτυχίας των εισαγομένων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα, εγκρίνονται από την ανωτέρω Επιτροπή και κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
2. Σε κάθε Σχολή ή Τμήμα αποστέλλεται από το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε ηλεκτρονική ή/και
(8) Μετά το εδάφιο γ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 προστέθηκαν εδάφια δ
και ε ως άνω σύμφωνα με της παρ. 4 του άρθ μόνου της ΥΑ
Φ.253/126152/Α5/24-7-2017 (ΦΕΚ 2754/Β/7-8-2017) με ισχύ από το σχ. έτος 20162017.
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έντυπη μορφή επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνα-

«Άρθρο 9 (9)

κα αυτών που επιλέχθηκαν.
3. Η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων στα Τμήματα και
στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην των σχολών των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπ/κών Ιδρυμάτων,
των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και
των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των
Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης ορίζεται από
τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
4. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα
Γενικά Λύκεια αποστέλλονται ονομαστικοί πίνακες επιτυχόντων αρμοδιότητάς τους, για να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της επιλογής όσοι υποψήφιοι επιθυμούν και

Όπου στην παρούσα υπουργική απόφαση, αναφέρεται η με
αριθμ. Φ.253/85476/Α5 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 995 Β΄/2015),
αντικαθίσταται από την εκάστοτε κατ’ έτος ισχύουσα αντίστοιχη υπουργική απόφαση. Κατ’ εξαίρεση, η ανωτέρω γενική
αντικατάσταση της εν λόγω υπουργικής απόφασης δεν ισχύει
για τους υποψηφίους του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 4
της παρούσας υπουργικής απόφασης. Για αυτούς τους υποψηφίους και όσον αφορά τα επιστημονικά πεδία και τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων εξακολουθεί να ισχύει η αντίστοιχη υπουργική απόφαση που ίσχυε το έτος της τελευταίας τους συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις.»
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

για να εκδίδονται σχετικές βεβαιώσεις επιτυχίας, βαθμολογικών στοιχείων κ.λπ. όταν το ζητούν οι ενδιαφερόμενοι.
Επιπρόσθετα στέλνονται πίνακες με στοιχεία όλων των υ-

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Νοεμβρίου 2015

ποψηφίων αρμοδιότητάς τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

5. Το μήνα Σεπτέμβριο καθορίζεται από το Διευθυντή κάθε

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Γενικού Λυκείου το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του δελτίου εξεταζομένου θα μπορούν να βλέπουν
τα αποκόμματα των τετραδίων των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων προκειμένου να λαμβάνουν γνώση
της αναλυτικής βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.

(9) Μετά το άρθρο 8 προστίθεται άρθρο 9 ως άνω σύμφωνα με της παρ. 4 του
άρθ μόνου της ΥΑ Φ.253/16678/Α5/31-1-2018 (ΦΕΚ 353/Β/7-2-2018) με ισχύ από
το σχ. έτος 2017-2018.
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