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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:
Μαρούσι, 11-09-2017
Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/149796 /Α5

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: « Προθεσμία εγγραφής στις Σχολές επιτυχίας των εισαγομένων στις Σχολές, Τμήματα ή εισαγωγικές
κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των
αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018».
Έχοντας υπόψη:
1)Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του αρ.13 του
αρ.13 του ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α’) και αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του αρ.50 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159
Α’) και συμπληρώθηκε με τις τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ν.4452/2017 (ΦΕΚ
17/Α’)
2)Τις διατάξεις της με αρ.πρωτ. Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ 272/Β’) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου
2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005
(ΦΕΚ 260/Α΄)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3)Τη με αριθμ.Φ.253.1/40818/Α5/2017 (ΦΕΚ 815 Β’) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός αριθμού εισακτέων
σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018», όπως τροποποιήθηκε με την με
αρθμ.Φ.253.1/60992/Α5/2017 (ΦΕΚ 1312 Β’) και συμπληρώθηκε με την με αριθμ. Φ.253.1/84559/Α5/30-52017 (ΦΕΚ 1876 Β’) όμοιά της.
4)Τη με αριθμ. Φ.151/140015/Α5/24-8-2017 (ΑΔΑ: 69ΟΟ4653ΠΣ-2ΤΕΙ) Υπουργική Απόφαση « Κύρωση
πινάκων εισαγομένων στα Τμήματα/ Εισαγωγικές κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (εκτός Ε.Ε.) και των αποφοίτων Λυκείων ή
αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. , για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018».
5) Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α') «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
Αποφασίζουμε
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Ορίζουμε προθεσμία εγγραφής των υποψηφίων που εισάγονται με την ειδική κατηγορία των ΑλλοδαπώνΑλλογενών και τους αποφοίτους Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. που εισάγονται
στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος, για το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, το χρονικό διάστημα από 22 έως και 29 Σεπτεμβρίου 2017.
Οι εισαγόμενοι της ειδικής κατηγορίας της παρ.4Β1, του άρθρου 1 της με αρ.πρωτ. Φ.151/82115/A5
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1873/Β’/2017), με κυπριακή καταγωγή που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη
θητεία τους στην Κύπρο μπορούν να εγγράφονται στη σχολή που έχουν επιλεγεί και μετά την απόλυσή τους
από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Πολιτείας. Οι εισαγόμενοι εγγράφονται στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος αν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο από τις τάξεις του
στρατού μέχρι 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφονται στην προθεσμία εγγραφής
του επόμενου ακαδημαϊκού έτους απ’ αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και
στην προθεσμία εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας.
Όσοι από τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 που πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας
4.Β.1, δεν έχουν εγγραφεί, μπορούν να εγγραφούν στις ημερομηνίες εγγραφών της κατηγορίας ΑλλοδαπώνΑλλογενών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Κοινοποίηση
1.Σε όλα τα αναφερόμενα τμήματα των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι.,
ΑΣΠΑΙΤΕ και τις Ανώτ.Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης
2.Υπουργείο Εξωτερικών
-Διεύθυνση Μορφωτικών & Πολιτιστικών Υποθέσεων (Ε1)
-Διεύθυνση Εσωτ.Υποθ.Δικαιοσύνης &SCHENGEN (Γ4)
-Διεύθυνση Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων (Ε3)
3.Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
-Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας
-Τμήμα Αλλοδαπών Αθήνας
4.Περιφέρεια Αττικής
-Γραφείο Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
5.Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας
6.Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Εσωτερική Διανομή:
1.Γραφείο κ. Υπουργού
2.Γραφείο κ. Αναπλ. Γενικού Γραμματέα
3.Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4.Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήμα Α’

