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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β΄/1-3-2007) 
Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας Εκπ/σης 
που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες……». 
 

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

 Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188/τ.Α΄/1997) «Ενιαίο 
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του 
Ν. 2909/2001 (Φ.Ε.Κ. 90/Α’). 
2. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/20-2-2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β΄/1-3-2007) Υπουργικής 
Απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α, της παρ. 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΄) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις με αριθμ. Φ.151/33886/Β6/17-3-2008 (Φ.Ε.Κ. 
556/τ.Β΄/2008), Φ.151/34623/Β6/19-3-2009 (Φ.Ε.Κ. 636/τ.Β΄/2009) και Φ.151/121021/Β6/1-6-
2009 (Φ.Ε.Κ. 2216/τ.Β΄/2009), διόρθωση σφάλματος (Φ.Ε.Κ. 2282/τ.Β΄/2009), 
Φ.151/19155/Β6/19-2-2010 (Φ.Ε.Κ. 220/τ.Β΄/2010), Φ.151/77347/Β6/1-7-2010 (Φ.Ε.Κ. 
1088/τ.Β΄/2010), Φ.151/41977/Β6/9-4-2011 (Φ.Ε.Κ. 832/τ.Β΄/2011), Φ.151/64998/Β6/7-6-2011 
(Φ.Ε.Κ. 1307/τ.Β΄/2011),  Φ.151/79076/Β6/11-7-2012 (Φ.Ε.Κ. 2153/τ.Β΄/2012) και Φ.151/ 
A5/61567/20-4-2015 (Φ.Ε.Κ. 815/τ.Β΄/2015) όμοιες αποφάσεις. 
3. To με αριθ. πρωτ. 192337/Η1/26.11.2015 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών 
και Διεθνών Θεμάτων 

http://www.minedu.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΗΡΟ4653ΠΣ-Ζ3Κ



4. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ.Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων»,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
5. Τις διατάξεις της με αριθμ. 150277/Α1/25-9-2015 (Φ.Ε.Κ. 2910/τ.Β΄/2015) Υπουργικής 
Απόφασης «Συντομογραφία Τίτλου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» 
6. 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 (Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α΄/22-5-2005), κατ’ 
εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 
7. Τις διατάξεις του Π.Δ 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
8. Τη με αριθμ. 213453/29.12.2015/B2 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

     Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β/1-3-2007) Υπουργική 
Απόφαση «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 παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως: 
 

 
          

1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ανωτέρω Υ.Α. απαλείφονται τα 
εδάφια : «Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θα πρέπει ο γονέας να ασκεί μόνιμα τις 
επαγγελματικές του δραστηριότητες στη χώρα της αλλοδαπής ή να είναι υπάλληλος του 
Ελληνικού κράτους, αποσπασμένος σε ελληνική δημόσια υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε διεθνή 
οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει για εισαγωγή κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2011 -2012 και εφεξής.»  

 
2. Τα τρία πρώτα εδάφια της υποπερίπτωσης i της περίπτωσης δ της παρ. Α1 του άρθρου 3 

της ανωτέρω Υ.Α. αντικαθίστανται ως ακολούθως :  
 
          «Bεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων τους είναι Ελληνικής καταγωγής, 
καθώς και βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας από την οποία να προκύπτει 
ότι είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού επί δύο (2) τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία 
πριν από την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι της παραγράφου 
αυτής υποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση ότι κανένας από τους γονείς τους δεν είναι δημόσιος 
υπάλληλος αποσπασμένος σε ελληνική δημόσια υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό 
στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα.» 
 
      3.    Στην υποπερίπτωση i της περίπτωσης δ της παρ. Α1 του άρθρου 3 της ανωτέρω Υ.Α. 
απαλείφεται το εδάφιο : «Στην περίπτωση ανέργων ή συνταξιούχων Ελλήνων του Εξωτερικού θα 
πρέπει να αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα η κατοικία και η διαμονή τους στο Εξωτερικό.» 
 

   4.   Η περίπτωση vii του εδαφίου στ της παρ. Α1 του άρθρου 3 της ανωτέρω Υ.Α. 
αντικαθίσταται ως ακολούθως :  

 

ΑΔΑ: ΩΗΡΟ4653ΠΣ-Ζ3Κ



             «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 την τελευταία πενταετία (5) πριν την 
αποφοίτηση του υποψηφίου από το λύκειο.»  
  

    5.      Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

  
                                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                  
 

 
 

                                                                                                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ 
  
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Εθνικό Τυπογραφείο 
(για δημοσίευση) 
 

Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού           
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα  
4. Δ/νση Παιδείας Ομογενών,  Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,  
     Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων/Τμ. Α’  
5. Αυτοτελής Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων 
6. Γενική Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και  
    Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
7. Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήμα Α΄ 
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