E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2017.05.31 10:40:08
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

19079

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Μαΐου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μεταφορά έδρας Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αιγάλεω και Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Πειραιά.

2

Τροποποίηση της αριθμ. 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΄)»
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 82406/Δ2
(1)
Μεταφορά έδρας Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αιγάλεω και Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Πειραιά.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του
ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις».
2) Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του
ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές
διατάξεις».
3) Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
4) Τo π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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5) Το πρακτικό αριθμ. 305/8.5.2017 της Επιτροπής
Καλλιτεχνικών σχολείων του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
6) Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/7733/5.5.2017 εισήγηση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
7) Το με αριθμ. πρωτ. Φ.11.1/8179/4.5.2017 έγγραφο
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας.
8) Το με αριθμ. πρωτ. 10709/2.5.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.
9) Την με αριθμ. 121/2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Περιστερίου.
10) Την με αριθμ. 113/2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
11) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με
αριθμ. πρωτ. 76055/B1/9.5.2017 εισήγηση του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129
τ.Α΄) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε:
A. Μεταφέρουμε την έδρα του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αιγάλεω της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Αττικής από τον Δήμο Αιγάλεω στο Δήμο
Περιστερίου. Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο θα φέρει εφεξής
την επωνυμία Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Περιστερίου.
B. Μεταφέρουμε την έδρα του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Πειραιά της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πειραιά της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Αττικής από τον Δήμο Πειραιά στο Δήμο
Κερατσινίου - Δραπετσώνας. Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο
θα φέρει εφεξής την επωνυμία Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο
Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαΐου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

19080

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. Φ.151/82115/Α5
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. 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΄)» υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του αρ. 1 του
ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του
αρ. 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄).
3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
12 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α΄).
4. Τις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α΄).
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του
ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206/Α΄).
6. Τις διατάξεις των εδαφίων α και β της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α΄).
7. Τις διατάξεις των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13
του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 3432/2006
(ΦΕΚ 14/Α΄).
9. Tις διατάξεις των παραγρ. 1 και 3 του άρθρου 35 του
ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄).
10. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 59 του
ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α΄).
11. Τις διατάξεις του αρ. 4 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/
Α΄) όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με τα
άρθρα 3 και 4 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α΄).
12. Τις διατάξεις του αρ. 13 του ν. 4186/2013 όπως
τροποποιήθηκε με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 58
του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α΄) και το άρθρο 8 του
ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α΄).
13. Tις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του
άρθρου 36 του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄).
14. Tις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄).
15. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ
143/Α΄).
16. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ
159/Α΄).
17. Τις διατάξεις των παραγράφων 6,7 του άρθρου 13
του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α΄).
18. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.253/28934/Α5/2006 (ΦΕΚ
391/Β΄) υπουργική απόφαση.
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19. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.151/22071/Β6/2009 (ΦΕΚ
373/Β΄) υπουργική απόφαση.
20. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ
272/Β΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις
με αριθμ. Φ.151/33886/Β6/2008 (ΦΕΚ 556/Β΄), Φ.151/
34623/Β6/2009 (ΦΕΚ 636/Β΄) και Φ.151/121021/Β6/2009
(ΦΕΚ 2216/Β΄), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 2282/Β΄),
Φ.151/19155/Β6/2010 (ΦΕΚ 220/Β΄), Φ.151/77347/
Β6/2010 (ΦΕΚ 1088/Β΄), Φ.151/41977/Β6/2011 (ΦΕΚ
832/Β΄), Φ.151/64998/Β6/2011 (ΦΕΚ 1307/Β΄) και Φ.151/
79076/Β6/2012 (ΦΕΚ 2153/Β΄και διόρθωση σφάλματος
ΦΕΚ 2244/Β΄), Φ.151/61567/Α5/2015 (ΦΕΚ 814/Β΄) και
Φ.151/213895/Α5/2015 (ΦΕΚ 2954/Β΄), Φ.151/47149/
Α5/2016 (ΦΕΚ 820/Β΄ και διόρθωση σφάλματος 1126/
Β΄), Φ.151/63620/Α5/2016 (ΦΕΚ 1092/Β΄), Φ. 151/145949/
Α5/2016 (ΦΕΚ 2991/Β΄) και Φ.151/220830/Α5/2016 (ΦΕΚ
4515/Β΄) όμοιες αποφάσεις.
21. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.151/47149/Α5/2016 (ΦΕΚ
820/Β΄) υπουργική απόφαση.
22. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.253/155439/Β6/2009 (ΦΕΚ
2544/Β΄) υπουργική απόφαση.
23. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ
995/ Β΄) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
24. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.151/27299/Α5/2017 (ΦΕΚ
545/Β΄) υπουργική απόφαση.
25. Το π.δ. 125 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5.11.2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
26. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
27. Την Φ.1/Α/521/73122/Β1/4.5.2017 εισήγηση της
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ. Φ.151/20049/Β6/2007
(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΄)»
υπουργική απόφαση ως ακολούθως:
1. Στο εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της
ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, μετά τη φράση «για δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη», προστίθεται η φράση «και πρέπει να συμπληρώνονται τουλάχιστον δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη
μέχρι το τέλος του έτους αποφοίτησης, για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που οι γονείς τους αποσπώνται
κατά την διάρκεια φοίτησής τους στις δύο τελευταίες
τάξεις του Λυκείου».
2. H τελευταία περίοδος της υποπερίπτωσης ii του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω
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υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η ii προϋπόθεση αφορά στα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες
στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους
μετέχει και η Ελλάδα, καθώς επίσης και στα Ευρωπαϊκά
Σχολεία του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι η καθυστέρηση απόσπασης και τοποθέτησης των γονέων
οφείλεται μόνο σε υπηρεσιακούς λόγους και όχι σε δική
τους υπαιτιότητα.»
3. Η παράγραφος 3. ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ του άρθρου 1 της ανωτέρω Υπουργικής
Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) Ο ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση
τουλάχιστον τις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε ξένο Λύκειο
ή σε άλλο αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στο
εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή, ένας τουλάχιστον των
γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να διέμενε
μόνιμα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον
δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5), πριν την
αποφοίτηση του υποψηφίου από το Λύκειο. Η ιδιότητα
του μόνιμου κατοίκου αποδεικνύεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 3 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»
β) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τέκνο Έλληνα
υπαλλήλου που αποσπάται σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο
μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία
του εξωτερικού, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει φοιτήσει,
με πλήρη φοίτηση, τουλάχιστον τις δύο (2) τελευταίες
τάξεις σε ξένο Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, κατά τη διάρκεια της
απόσπασης του γονέα του. Σε περίπτωση που ο γονέας του υποψηφίου αποσπάται καθυστερημένα και για
υπηρεσιακούς λόγους, σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία
στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία
του εξωτερικού, η απόσπαση του γονέα και επομένως
η κατοικία και διαμονή του, πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον για δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη, τα οποία να
συμπληρώνονται μέχρι το τέλος του έτους αποφοίτησης
του υποψηφίου.
γ) Στην ίδια κατηγορία υπάγεται ο υποψήφιος που είναι
κάτοχος απολυτηρίου ξένου Λυκείου που λειτουργεί στο
εξωτερικό με πλήρη φοίτηση στην τελευταία τάξη και σε
τέσσερις (4) τουλάχιστον τάξεις Β/θμιας Εκπ/σης σε ξένο
σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό. Στην περίπτωση
αυτή, ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου
να κατοικούσε και να διέμενε μόνιμα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά
την τελευταία πενταετία (5) πριν την αποφοίτηση του
υποψηφίου από το Λύκειο.
δ) Στην ίδια κατηγορία υπάγεται ο υποψήφιος, που
είναι κάτοχος απολυτηρίου ξένου Λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και έχει φοιτήσει, μετά από χορήγηση
υποτροφίας ως οικότροφος, τουλάχιστον στις δύο (2)
τελευταίες τάξεις σε Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο σχολείο
που λειτουργεί στο εξωτερικό.
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Η υποτροφία θα πρέπει να έχει χορηγηθεί στον υποψήφιο από εκπαιδευτική αρχή ή επίσημο φορέα της
αλλοδαπής, μέσω συμμετοχής του σε διαγωνιστική διαδικασία. Για τους υποψηφίους της περίπτωσης αυτής
δεν απαιτείται η προϋπόθεση της κατοικίας και μόνιμης
διαμονής του γονέα.
ε) Στην ίδια κατηγορία υπάγεται ο υποψήφιος που είναι
κάτοχος απολυτηρίου ξένου σχολείου που λειτουργεί
στην ημεδαπή και έχει πλήρη φοίτηση σε πέντε (5) τάξεις
Β/θμιας Εκπαίδευσης σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο
εξωτερικό με διάρκεια κατοικίας και μόνιμης διαμονής
στο εξωτερικό, του ενός τουλάχιστον των γονέων του
υποψηφίου, τουλάχιστον δύο (2) πλήρη ημερολογιακά
έτη κατά τη διάρκεια της πενταετούς φοίτησής του. Το
ξένο σχολείο στην ημεδαπή θα πρέπει να ακολουθεί ξένο
πρόγραμμα σπουδών και να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των εδαφίων α-ε,
πρέπει να ισχύουν και οι ακόλουθες προϋποθέσεις :
Ι. Η φοίτηση για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θεωρείται πλήρης, όταν ο μαθητής παρακολούθησε
τα μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και
καθ’ όλη τη διάρκειά του.
Η φοίτηση θεωρείται πλήρης όταν ο μαθητής έκανε
εγγραφή το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και για τις
χώρες της Ν. Αφρικής, της Αυστραλίας και της Λατινικής
Αμερικής όταν ο μαθητής έχει κάνει εγγραφή μέχρι τέλος
Φεβρουαρίου.
Για τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε
Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού
πλήρης φοίτηση θεωρείται και στις περιπτώσεις που ο
μαθητής έκανε εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου, με την προϋπόθεση ότι η
καθυστέρηση απόσπασης και τοποθέτησης των γονέων
οφείλεται μόνο σε υπηρεσιακούς λόγους και όχι σε δική
τους υπαιτιότητα.
II) Ο τίτλος του ξένου Λυκείου ή του αντίστοιχου ξένου σχολείου αποφοίτησης του υποψηφίου να του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της
χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί
το σχολείο αποφοίτησης. Προϋπόθεση για την ένταξη
στην ειδική κατηγορία της παρούσας παραγράφου είναι ο υποψήφιος να μην έχει αποκτήσει και απολυτήριο
ελληνικού λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που
λειτουργεί στην Ελλάδα, πριν την απόκτηση του ξένου
απολυτηρίου από ξένο Λύκειο στο εξωτερικό. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για την περίπτωση υποψηφίου
που πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου ε.
III) Δεν γίνονται δεκτές οι περιπτώσεις υποψηφίων
που κατά το ίδιο σχολικό ή ημερολογιακό έτος έχουν
φοιτήσει σε δύο τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
IV) Δεν υπάγονται υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει
το απολυτήριο του ξένου λυκείου δια αλληλογραφίας.
V) Οι υπαγόμενοι σε αυτήν την κατηγορία κάτοχοι
τίτλων δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής κατάρτισης της αλλοδαπής που έχουν δικαίωμα εισαγωγής
μόνο στις Ανώτερες Σχολές της χώρας αποφοίτησής τους

19082

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

μπορούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τ.Ε.Ι., στην
ΑΣΠΑΙΤΕ και στην ΑΣΤΕ.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές και στα
Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της παρούσας με τις
διατάξεις αυτές εάν έχουν ήδη εισαχθεί με την εν λόγω
κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο από τις Σχολές
και τα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της ανωτέρω
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»
4. Η παράγραφος 4. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ του άρθρου 1 της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4.Α. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.)
Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται:
Α1. Οι Αλλοδαποί -Αλλογενείς υποψήφιοι απόφοιτοι
λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδρεύει στην αλλοδαπή, ο τίτλος του
οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας στην οποία αποφοιτούν ή της χώρας
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της οποίας ακολουθεί το
σχολείο αποφοίτησης, εφόσον:
α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων
δεν έχει την ελληνική καταγωγή και οι ίδιοι είναι υπήκοοι
της χώρας στην οποία έχουν αποφοιτήσει ή της χώρας
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της οποίας ακολουθεί το
σχολείο αποφοίτησης, και
β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου
σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.
Α2. Οι Αλλοδαποί -Αλλογενείς υποψήφιοι απόφοιτοι
ξένου σχολείου χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
εδρεύει και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή, ο τίτλος
του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το εν λόγω ξένο σχολείο
αποφοίτησης, εφόσον:
α) οι ίδιοι και κανένας από τους δύο τους γονείς δεν
έχουν ελληνική καταγωγή και
β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου.
Τα ξένα σχολεία της ημεδαπής θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα για τη νομιμότητα λειτουργίας τους από τη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας
στην οποία υπάγονται.
Οι υπαγόμενοι στην ειδική αυτή κατηγορία που έχουν
εισαχθεί σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις,
μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση-μηχανογραφικό
δελτίο για αλλαγή σχολής μέχρι και το αμέσως επόμενο
έτος από αυτό της πρώτης εισαγωγής τους σε σχολή ή
τμήμα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.
Δεν υπάγονται υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει το
απολυτήριο του ξένου λυκείου δια αλληλογραφίας.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας
δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές και στα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις
διατάξεις αυτές εάν έχουν ήδη εισαχθεί με την εν λόγω
κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο από τις Σχολές
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και τα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της ανωτέρω
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.Β. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
Στην εν λόγω ειδική κατηγορία υπάγονται:
Β1. Οι Αλλοδαποί -Αλλογενείς υποψήφιοι, απόφοιτοι
λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών - μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύουν στην αλλοδαπή, οι
οποίοι προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους
παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας από την οποία αποφοιτούν ή της χώρας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της οποίας ακολουθεί το σχολείο
αποφοίτησης, εφόσον:
α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων
δεν έχει την ελληνική καταγωγή και οι ίδιοι είναι υπήκοοι
της χώρας στην οποία έχουν αποφοιτήσει ή της χώρας
της οποίας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακολουθεί το
σχολείο αποφοίτησης,
β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντιστοίχου
σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.
Ειδικότερα στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι
υποψήφιοι Κυπριακής καταγωγής από τον ένα τουλάχιστο γονέα, οι οποίοι έχουν συμμετοχή στις παγκύπριες
εξετάσεις και κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους.
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 Αλλοδαπών-Αλλογενών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.
Β2. Οι Αλλοδαποί -Αλλογενείς υποψήφιοι απόφοιτοι
ξένου σχολείου κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια που εδρεύουν στη χώρα της
οποίας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί
το εν λόγω ξένο σχολείο αποφοίτησης,
α) οι ίδιοι και κανένας από τους δύο τους γονείς δεν
έχουν ελληνική καταγωγή και
β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου.
Τα ξένα σχολεία της ημεδαπής θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα για τη νομιμότητα λειτουργίας τους από τη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας
στην οποία υπάγονται.
Οι υπαγόμενοι στην ειδική αυτή κατηγορία που έχουν
εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις,
μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο για αλλαγή σχολής μέχρι και το αμέσως επόμενο έτος
από αυτό της πρώτης εισαγωγής τους σε σχολή ή τμήμα
ή εισαγωγικές κατευθύνσεις. Δεν υπάγονται υποψήφιοι
που έχουν αποκτήσει το απολυτήριο του ξένου λυκείου
δια αλληλογραφίας.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας
δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές και στα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις
διατάξεις αυτές εάν έχουν ήδη εισαχθεί με την εν λόγω
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κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο από τις Σχολές
και τα Τμήματα πρόσβασης του άρθρου 2 της ανωτέρω
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες δεν υπάγονται οι
υποψήφιοι αλλοδαποί - αλλογενείς απόφοιτοι ελληνικών
σχολείων που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στην κατηγορία των Αλλοδαπών -Αλλογενών 4.Α, 4.Β, καθώς και στις κατηγορίες 1,2,3
των Ελλήνων του Εξωτερικού θα πρέπει να επιλέξουν
το ίδιο έτος μόνο μία ειδική κατηγορία προκειμένου να
εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας.
5. Στο τέλος του εδαφίου γ της παραγράφου Α Ι του
άρθρου 3 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται η φράση «ή στο
εσωτερικό».
6. Το εδάφιο δ της παραγράφου Α Ι του άρθρου 3 της
ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης αντιστοιχίας ξένων τίτλων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από
την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή
από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού, καθώς και βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας σε
περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη
κλίμακα. Στις περιπτώσεις ξένων τίτλων από ξένα σχολεία της ημεδαπής απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση
ισοτιμίας από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.»
7. Το εδάφιο α της παραγράφου Α ΙΙ του άρθρου 3 της
ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) Τίτλος απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
συνοδευόμενος από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα, αν πρόκειται για
απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό. Βεβαίωση αντιστοιχίας του τίτλου
και αναγωγής βαθμολογίας σε περίπτωση που ο βαθμός
δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα, αν πρόκειται για
ξένους τίτλους σπουδών, Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Λυκείων του εξωτερικού και η οποία χορηγείται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών,
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή
από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των
Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του
εξωτερικού.
Βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας του τίτλου, καθώς
και αναγωγής βαθμολογίας σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα, αν πρόκειται
για ξένους τίτλους σπουδών, Γενικής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης των ξένων Λυκείων στην ημεδαπή και η
οποία χορηγείται από τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης της
ημεδαπής, όπου θα πρέπει να πιστοποιείται ότι το ξένο
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σχολείο στην ημεδαπή που ακολουθεί ξένο πρόγραμμα
σπουδών πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»
8. Η πρώτη παράγραφος στο τέλος της υποπερίπτωσης ii μετά το τέλος του εδαφίου ΙΙ δ της παραγράφου
Α του άρθρου 3 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η φοίτηση για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων
θεωρείται πλήρης, όταν ο μαθητής παρακολούθησε τα
μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’
όλη τη διάρκειά του.
Η φοίτηση θεωρείται πλήρης όταν ο μαθητής έκανε
εγγραφή το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και για τις
χώρες της Ν. Αφρικής, της Αυστραλίας και της Λατινικής
Αμερικής όταν ο μαθητής έχει κάνει εγγραφή μέχρι τέλος
Φεβρουαρίου.
Για τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε
Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού
πλήρης φοίτηση θεωρείται και στις περιπτώσεις που ο
μαθητής έκανε εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου, με την προϋπόθεση ότι η
καθυστέρηση απόσπασης και τοποθέτησης των γονέων
οφείλεται μόνο σε υπηρεσιακούς λόγους και όχι σε δική
τους υπαιτιότητα.»
9. Η πρώτη και δεύτερη περίοδος του εδαφίου iii της
περίπτωσης 3 της παραγράφου Α ΙΙ του άρθρου 3 της
ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«iii) Βεβαίωση αντιστοιχίας του τίτλου και αναγωγής
βαθμολογίας σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην
εικοσάβαθμη κλίμακα, αν πρόκειται για ξένους τίτλους
σπουδών, Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Λυκείων του εξωτερικού και η οποία χορηγείται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής
ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών
διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού.
Βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας του τίτλου, καθώς
και αναγωγής βαθμολογίας σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα, αν πρόκειται
για ξένους τίτλους σπουδών, Γενικής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης των ξένων Λυκείων στην ημεδαπή και η
οποία χορηγείται από τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης της
ημεδαπής, όπου θα πρέπει να πιστοποιείται ότι το ξένο
σχολείο στην ημεδαπή που ακολουθεί ξένο πρόγραμμα
σπουδών πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»
10. Στο τέλος του εδαφίου vi της περίπτωσης 3 της
παραγράφου Α ΙΙ του άρθρου 3 της ανωτέρω υπουργικής
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται
παράγραφος ως ακολούθως:
«Η εν λόγω Βεβαίωση δεν απαιτείται για τους υποψηφίους, αποφοίτους ξένων σχολείων, οι οποίοι έχουν
φοιτήσει στις δύο τελευταίες τάξεις σε ξένο σχολείο που
λειτουργεί στο εξωτερικό.»
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11. Στο τέλος του εδαφίου vii της περίπτωσης 3 της
παραγράφου Α ΙΙ του άρθρου 3 της ανωτέρω υπουργικής
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται
παράγραφος ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι τέκνα Ελλήνων
Υπαλλήλων αποσπασμένων σε Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς στους
οποίους μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά
Σχολεία του εξωτερικού, απόφοιτοι ξένων σχολείων και
δεν δύνανται να προσκομίσουν Βεβαίωση κατοικίας και
μόνιμης διαμονής των γονέων, τότε οι εν λόγω υποψήφιοι, δύνανται να προσκομίσουν Βεβαίωση της οικείας
διπλωματικής αρχής της χώρας μας, από την οποία να
προκύπτει το χρονικό διάστημα που ο ένας τουλάχιστον
των γονέων του υποψηφίου ήταν αποσπασμένος σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή
Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και
στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού.»
12. Μετά το τέλος του εδαφίου vii της παραγράφου
Α ΙΙ του άρθρου 3 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο viii,
ως ακολούθως:
«viii) Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας για φοίτηση
στις δύο τελευταίες τάξεις σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή ή τον επίσημο φορέα της αλλοδαπής που τη χορήγησε. Η εν
λόγω Βεβαίωση απαιτείται μόνο για τους υποψηφίους
αποφοίτων ξένων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό και πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου δ της
παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ανωτέρω υπουργικής
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»
13. Μετά το τέλος του εδαφίου viii της περίπτωσης 3
της παραγράφου Α ΙΙ του άρθρου 3 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ix, ως ακολούθως:
«ix) Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της
χώρας μας, από την οποία να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου κατοικούσε και
διέμενε μόνιμα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά τη διάρκεια της πενταετούς
φοίτησης του υποψηφίου σε ξένο λύκειο που λειτουργεί
στο εξωτερικό. Η εν λόγω Βεβαίωση απαιτείται μόνο για
τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις του
εδαφίου ε της παραγράφου 3 του άρθρου της ανωτέρω
Υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Για την έκδοση της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας στο
εξωτερικό, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν
οποιοδήποτε έγγραφο τους ζητηθεί από την οικεία διπλωματική αρχή της χώρας μας. Σε περίπτωση που οι
εν λόγω υποψήφιοι είναι τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων
αποσπασμένων σε Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες στο
εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους
μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού και δεν δύνανται να προσκομίσουν
Βεβαίωση κατοικίας και μόνιμης διαμονής των γονέων,
τότε, δύνανται αντί αυτής, να προσκομίσουν Βεβαίωση
της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας, από την
οποία να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων
του υποψηφίου ήταν αποσπασμένος σε Ελληνική Δη-
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μόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό
στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού, για δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη κατά τη διάρκεια της πενταετούς φοίτησης
του υποψηφίου σε τάξεις Β/θμιας Εκπαίδευσης σε ξένο
Λύκειο στο εξωτερικό.»
14. Το εδάφιο α της παραγράφου B του άρθρου 3 της
ανωτέρω υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«(α) Τίτλος απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
συνοδευόμενος από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα, αν πρόκειται για
απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό. Βεβαίωση αντιστοιχίας του τίτλου
και αναγωγής βαθμολογίας σε περίπτωση που ο βαθμός
δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα, αν πρόκειται για
ξένους τίτλους σπουδών, Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Λυκείων του εξωτερικού και η οποία χορηγείται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών,
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή
από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των
Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του
εξωτερικού.
Βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας του τίτλου, καθώς
και αναγωγής βαθμολογίας σε περίπτωση που ο βαθμός
δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα, αν πρόκειται για
ξένους τίτλους σπουδών, Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ξένων Λυκείων στην ημεδαπή και η οποία
χορηγείται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, όπου θα πρέπει να πιστοποιείται
ότι το ξένο σχολείο στην ημεδαπή που ακολουθεί ξένο
πρόγραμμα σπουδών πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις
λειτουργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»
15. Το εδάφιο (i) της παραγράφου Β του άρθρου 3 της
ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«(i) Τίτλος απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
συνοδευόμενος από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα, αν πρόκειται για
απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό και ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης αντιστοιχίας ξένων τίτλων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας
Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών
αρχών του εξωτερικού καθώς και βεβαίωση αναγωγής
βαθμολογίας σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην
εικοσάβαθμη κλίμακα. Στις περιπτώσεις ξένων τίτλων
από ξένα σχολεία της ημεδαπής απαιτείται επιπλέον και
βεβαίωση ισοτιμίας από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής και η οποία χορηγείται
από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
ημεδαπής, όπου θα πρέπει να πιστοποιείται ότι το ξένο
σχολείο στην ημεδαπή που ακολουθεί ξένο πρόγραμμα
σπουδών πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»
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16. Το εδάφιο (iv) της παραγράφου Β του άρθρου 3 της
ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«(iv) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της οικείας χώρας
που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των
γονέων του και να προκύπτει σαφώς ότι τουλάχιστον
ο ένας εκ των δύο γονέων δεν έχει Ελληνική καταγωγή
ή για τις περιπτώσεις υποψηφίων ξένων σχολείων που
λειτουργούν στην ημεδαπή και είναι αναγνωρισμένα
για τη νομιμότητα λειτουργίας τους από τις Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται,
βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της οικείας χώρας που να
δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του
και να προκύπτει σαφώς ότι κανείς εκ των δύο γονέων
δεν έχει Ελληνική καταγωγή.»
17. Το εδάφιο (vii) της παραγράφου Β του άρθρου 3 της
ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«(vii) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τις
δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να
έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη
του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του.»
18. Μετά το τέλος του εδαφίου (viii) της παραγράφου
Β του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο (ix) ως ακολούθως:
«ix) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της οικείας χώρας
που να δείχνει την υπηκοότητα του υποψηφίου.»
19. Η πέμπτη και έκτη παράγραφος του άρθρου 8 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Προϋπόθεση εγγραφής των υπαγομένων στις διατάξεις των παραγράφων 4 Α, 4Β και 5Β του άρθρου 1
της ανωτέρω υπουργικής απόφασης είναι η γνώση της
ελληνικής γλώσσας.
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Αυτό αποδεικνύεται με Βεβαίωση επιπέδου Β2 του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή με Πιστοποιητικό επάρκειας επιπέδου Β2
του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης ή Πιστοποιητικό επιπέδου Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, που συνυποβάλλεται μαζί
με τα δικαιολογητικά της εγγραφής στη γραμματεία του
τμήματος εισαγωγής.
Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται: 1) αν ο ένας εκ των
γονέων του εισαγόμενου έχει ελληνική καταγωγή. Σε περίπτωση που οι εισαγόμενοι κρίνουν ότι δεν γνωρίζουν
επαρκώς την ελληνική γλώσσα για παρακολούθηση στο
τμήμα εισαγωγής τους, μπορούν κατά τον πρώτο χρόνο
εισαγωγής τους να παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και εφόσον αποκτήσουν τη σχετική βεβαίωση, εγγράφονται το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος,
2) αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από ελληνικό ή
κυπριακό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 3) αν ο
εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από
τον οποίο να προκύπτει ότι έχει διδαχθεί και εξεταστεί
επιτυχώς και στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας.»
20. Όπου στις διατάξεις της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφέρεται «η
με αριθμ. πρωτ. Φ.151/17557/Α5/12.2.2016 (ΦΕΚ 290 Β΄)
υπουργική απόφαση», αντικαθίσταται με «στις διατάξεις
που ισχύουν κάθε φορά για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ».
Γ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 17 Μαΐου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02018733005170008*

