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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,    

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

                          
 
 Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: 
 

            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
                                          ΤΜΗΜΑ B’ 
 

 

 
Μαρούσι,      30- 8 - 2022 

   Αρ. Πρωτοκόλλου:  Φ.153/ 104945/Α5 
           
 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Γ. Νταραγιάννης 
Τηλέφωνο : 210-3442696 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

  
 
ΘΕΜΑ: «Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός 
Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2022-
2023». 

 
Έχοντας υπόψη: 
1) Τις 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 186 Α’) και του εδαφίου α,’ της παρ. 36, του 
άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α’). 

 2) Τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α’) και των παραγράφων 6, 7 του άρθρου 13 του 
ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α’)  

3) Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272 Β’) Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση στη 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες» 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

 4) Τις με αριθ. Φ.253.1/55071/Α5/13-5-2022 (ΦΕΚ 2370 Β’)και Φ.253.1/89660/Α5/20-7-2022(ΦΕΚ 3798 Β΄)   
Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων για το ακαδ. έτος 2022-2023.  

5) Τη με αριθμ. ΑΠ/566/Α5/22-06-2022 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής έκδοσης 
αποτελεσμάτων Επιλογής των  Ελλήνων Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο 
εξωτερικό, των Αλλοδαπών-Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.), των Αποφοίτων Λυκείων ή 
αντίστοιχων Σχολείων Κρατών- Μελών της Ε.Ε και των προερχομένων από τη Μουσουλμανική μειονότητα 
της Θράκης ακαδ. έτους 2022-2023».  

6) Το από 30-8-2022 Πρακτικό της Επιτροπής έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής με το οποίο εγκρίθηκαν οι 
πίνακες αυτών που εισάγονται στα τμήματα και στις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική 
κατηγορία υποψηφίων που προέρχονται από την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών (Αποφοίτων 
Λυκείων εκτός Ε.Ε.), των Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων Κρατών- Μελών της Ε.Ε., ακαδημαϊκού 
έτους 2022-2023. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

Α. Την κύρωση των συνοδευτικών πινάκων οι οποίοι εγκρίθηκαν από την επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων 
επιλογής που συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. ΑΠ/566/Α5/22-06-2022 Υπουργική Απόφαση και 
περιλαμβάνουν τους επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων 
εκτός Ε.Ε.), των Αποφοίτων 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 2022-2023. 
 
Β. Τον ορισμό της προθεσμίας εγγραφής  των υποψηφίων που εισάγονται με την ειδική κατηγορία των 
Αλλοδαπών-Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.), των Αποφοίτων 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 2022-2023, το χρονικό διάστημα από 
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου έως και  Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022. 
      Η εγγραφή των εισαγομένων θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως συνοδευόμενης από τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο άρθρου 3 της με αρ. πρωτ. Φ.151/20049/2007/Β6/2007 Υ.Α. (272 Β’). Η αίτηση εγγραφής 
και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη γραμματεία της οικείας σχολής ή τμήματος, μέσα στην ανωτέρω 
προθεσμία, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική 
αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη 
παραλαβής, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19. 
     Οι εισαγόμενοι της ειδικής κατηγορίας της παρ.4Β1, του άρθρου 1 της με αρ.πρωτ. 
Φ.151/20049/2007/Β6/2007 Υ.Α. (272 Β’) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 της με αρ.πρωτ. 
Φ.151/82115/A5/2017 Υ.Α. (1873 Β’), με κυπριακή καταγωγή που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία 
τους στην Κύπρο, μπορούν να εγγράφονται στη σχολή που έχουν επιλεγεί και μετά από την απόλυσή τους 
από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 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 εντός της προθεσμίας 
εγγραφής του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του 
στρατού και εντός της προθεσμίας εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας. 

 
 

                         Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

 
                                          ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

 
 
Κοινοποίηση 
1) Σε όλα τα αναφερόμενα τμήματα των Πανεπιστημίων,  
ΑΣΠΑΙΤΕ  και τις Ανωτ. Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης  
2) Υπουργείο Εξωτερικών 
- Διεύθυνση Μορφωτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υποθέσεων (Ε3) 
- Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης SHENGEN (Γ4) 
3) Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
- Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας 
- Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών 
4) Περιφέρεια Αττικής 
- Γραφείο Αλλοδαπών & Μετανάστευσης 
5) Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας 
6) Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
 
Εσωτερική Διανομή: 
1.Γραφ. κ. Υπουργού 
2. Γενική Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων   
3.Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήμα Β΄ 
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