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Διαδικασία επικύρωσης εγγραφών φοιτητών εισαχθέντων 
με τις ειδικές κατηγορίες ( Αλλοδαποί-Αλλογενείς, Σοβαρές  

Παθήσεις (5%) και Τέκνα Ελλήνων Εξωτερικού) 
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1. Σκοπός 
    
Σκοπός της διαδικασίας επικύρωσης εγγραφής των φοιτητών εισαχθέντων στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες (Αλλοδαποί-Αλλογενείς 
(Απόφοιτοι Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων 
κρατών-μελών της Ε.Ε., Σοβαρές Παθήσεις (5%) και τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού 
(τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και Ελλήνων αποφοίτων 
ξένων λυκείων του εξωτερικού)) είναι η καταχώρηση/ενσωμάτωση στο φοιτητικό 
δυναμικό του Ιδρύματος των φοιτητών, στις καταστάσεις του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, των εν λόγω κατηγοριών, μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής 
τους στο Τμήμα εισαγωγής τους. 
 
2. Συνεργαζόμενες Υπηρεσίες 
   

1. Συνέλευση Τμήματος 
2. Γραμματεία Τμήματος  
3. Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων 
4. Σύγκλητος 
5. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 
3. Νομοθεσία 

 
• Τις διατάξεις του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ. Α’) άρθρο 35 «Ρύθμιση θεμάτων του 

πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 
39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄) και με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 
4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄) καθώς και με το άρθρο 7 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 
189/τ.Α΄) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του 
ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄) και του άρθρ. 108 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α’)  

• Διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 όπως συμπληρώθηκε με τις 
διατάξεις του εδαφίου β’ της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ Α’ 
186), του εδαφίου α’ της παρ. 36 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α ‘ 78), 
του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005(ΦΕΚ Α΄ 260) και του άρθρου 35 του 
Ν.3848/2010  

• Διατάξεις της με αριθ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ Β’ 272) Υπουργικής 
Απόφασης «Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες» όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. Φ.151/33886/Β6/2008 (ΦΕΚ Β’ 
556), Φ.151/34623/Β6/2009 (ΦΕΚ Β’ 636), Φ.151/121021/Β6/1.10.2009 (ΦΕΚ Β’ 
2216, Β’2282), Φ.151/19155/Β6/19.2.2010 (ΦΕΚ Β’220), Φ.151/77347/Β6/2010 
(ΦΕΚ Β’ 1088), Φ.151/64998/Β6/2011 (ΦΕΚ Β’1307) και Φ.151/79076/Β6/2012 
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(ΦΕΚ Β’ 2153, ΦΕΚ Β’2244), Φ.151/61567/A5 (ΦΕΚ Β’814), 
Φ.151/213895/Α5/2015 (ΦΕΚ Β’2954), Φ.151/47149/Α5/2016 (ΦΕΚ Β’ 820 και 
διόρθωση σφάλματος Β’ 1126), Φ.151/63620/Α5/2016 (ΦΕΚ Β’1092), 
Φ.151/145949/Α5/2016 (ΦΕΚ Β’2991’), Φ.151/220830/Α5/2016 (ΦΕΚ Β’4515), 
Φ.151/82115/Α5/2017 (ΦΕΚ Β’1873) και Φ. 151/223489/Α5/2017 (ΦΕΚ Β’4632), 
Φ.153/107360/Α5/03-07-2019 (ΦΕΚ 2882 Β’) όμοιές της 

• Διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/ τ. Β’/1.3.2007) 
Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες» όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. Φ.151/33886/Β6/2008 (ΦΕΚ 
556 τ.Β’/31.3.2008), Φ.151/34623/Β6/2009 (ΦΕΚ 636 τ.Β’/6.4.2009), 
Φ.151/121021/Β6/1.10.2009 (ΦΕΚ 2216 τ.Β’/2009, 2282 τ.Β’/2009), 
Φ.151/19155/Β6/19.2.2010 (ΦΕΚ 220 τ.Β’/2010), Φ.151/77347/Β6/2010 (ΦΕΚ 
1088 τ.Β’/19.7.2010), Φ.151/41977/ Β6/6.4.2011 (ΦΕΚ 832 τ.Β’/2011) 
Φ.151/64998/Β6/2011 (ΦΕΚ 1307 τ.Β’/16.6.2011) και 2 Φ.151/79076/Β6/2012 
(ΦΕΚ 2153/11-7-2012, ΦΕΚ 2244 τ.Β’/2-8-2012) και την Φ.151/61567/ Α5/2015 
(ΦΕΚ 814 τ.Β/7-5-2015) Φ.151/47149/Α5/2016 (ΦΕΚ 820 τ.Β/28-3-2016) όμοιες 
της 

• Οι διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α΄) 
•  Οι διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/ Α΄) 
• Οι διατάξεις των παραγράφων 6, 7 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/ Α΄) 
• Τη με αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358/Β) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Υγείας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων « Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας 
διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ 153/104779/Α5/2018 (ΦΕΚ 
2416/τ. Β΄) 

• Διατάξεις της με αριθμ. Φ.253/143554/Β6/2010 (ΦΕΚ 1794/τ. Β) Υπουργικής 
Απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία των πασχόντων 
από σοβαρές ασθένειες, σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α)» και 
Φ153/136726/Α5/2018 (ΦΕΚ 3637/Β) όμοιες αποφάσεις. 

4. Σχετικά έγγραφα / Δεδομένα 
 

• Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
• Πρακτικό Συνέλευσης Τμήματος  
• Απόσπασμα Πρακτικών Συγκλήτου 
• Έγγραφο Απόφασης του Τμήματος Ακαδημαϊκών Θεμάτων 
• Διαβιβαστικό έγγραφο προς το Υπουργείο 
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5. Περιγραφή  
 
• Η Γραμματεία κάθε Τμήματος των Σχολών του Ιδρύματος κάθε ακαδημαϊκό έτος 

αποστέλλει διαβιβαστικό έγγραφο και Απόσπασμα Πρακτικών της Συνέλευσης 
του Τμήματος σχετικά με την έγκριση εγγραφής των εισαγομένων φοιτητών στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση για κάθε ειδική κατηγορία ξεχωριστά. 

• Το έγγραφο πρωτοκολλείται από το κεντρικό πρωτόκολλο, χαρακτηρίζεται από 
το Διευθυντή Διοικητικού και αποστέλλεται στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων 
για ενέργεια. 

• Το Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων διαβιβάζει το έγγραφο στη Σύγκλητο για να 
προβεί στην κύρωση των εν λόγω εγγραφών. 

• Η Σύγκλητος αποστέλλει στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων το απόσπασμα 
πρακτικών. 

• Το Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων συντάσσει το έγγραφο έγκρισης εγγραφής 
εισαγομένων  των ειδικών κατηγοριών φοιτητών (ξεχωριστά για κάθε 
κατηγορία), το οποίο υπογράφεται από τον Πρύτανη. 

• Η απόφαση μαζί με διαβιβαστικό του Τμήματος Ακαδημαϊκών Θεμάτων, την 
απόφαση συνέλευσης Τμήματος, το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου 
αποστέλλονται με ταχυμεταφορά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

•  Η ηλεκτρονική αποστολή κοινοποιείται στη Γραμματεία του  Τμήματος, στη 
Γραμματεία της Συγκλήτου, στο Γραφείο Πρυτανείας και στον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης. 

 
6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 
 
7. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ  
 
Γενικό έντυπο 


