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ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της αριθ. Φ.253.2/146490/Α5 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός δικαιούχων ειδικού 

ποσοστού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μαθητών και 

αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών 

καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν 

πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2019.» (ΦΕΚ 3557/2019 τ. Β’). 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193-Α'), όπως προστέθηκε με την παρ. 
4 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38-Α΄). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193-Α'), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258-Α'), αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50-Α') και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 74 
του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114-Α'). 

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193-Α'), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17-Α') και με το 
άρθρο 28 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38-Α΄). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14-Α'). 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12-Α'). 
6. Την με αρ Φ.253.1/80988/Α5/27-5-2019 (ΦΕΚ 1867-Β΄). Υπουργική Απόφαση καθορισμού 

αριθμού εισακτέων σπουδαστών για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές 
Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2019-2020, 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

7. Την με αριθ.Φ.153/79899/Α5/2019 (ΦΕΚ 1904 Β΄ και 1940 Β΄) «Πρόσβαση αποφοίτων 
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), …..  για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 κι εφεξής». 

8. Την με αριθ. Φ.253/193309/Α5/9-12-2015 (ΦΕΚ 2647-Β΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση υποψηφίων με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193-Α΄) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 

9. Την με αριθ. Φ.253.2/146490/Α5/2019 (ΦΕΚ 3557τ. Β’) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός 
δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών 
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που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση 
και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον 
Ιούνιο του 2019.». 

10. 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 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98-Α') κατ' εφαρμογή 
των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

11. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/055/15547/Β1 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.   

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  

 

Αποφασίζουμε: 

 Συμπληρώνουμε την αριθ. Φ.253.2/146490/Α5 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός δικαιούχων 

ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 

μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας 

φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά 

το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2019.» (ΦΕΚ 3557/2019 τ.Β’), 

ως ακολούθως: 

 

Α. Στο άρθρο 1 της ανωτέρω απόφασης, μετά τη δεύτερη παράγραφο, προστίθεται τρίτη 

παράγραφος ως εξής:  

«Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι 

οποίοι κατοικούν μονίμως στις περιοχές του παρόντος άρθρου ακόμα και εάν υποβάλλουν αίτηση 

– δήλωση συμμετοχής σε λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση - δήλωση και 

συμμετέχουν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής 

περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και 

αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 3013/2002 

(Α΄ 102). Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και για όσους υπέβαλαν αίτηση - δήλωση 

συμμετοχής και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2018-2019.»  

 

Β. Στο άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης, μετά την περίπτωση Β. προστίθεται περίπτωση Γ. ως εξής:  

«Γ. Για τους μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ της τρίτης παραγράφου του άρθρου 1 

της παρούσης: 

1. Αίτηση –Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος την πρόθεσή του για την 

υπαγωγή του στο ειδικό ποσοστό καθώς και τα πλήρη στοιχεία του και τον κωδικό υποψηφίου με 

τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις 2019. 

2.Δήλωση Ε1 οικονομικού έτους 2019 (χρήση 2018) του γονέα στη δήλωση του οποίου φαίνεται το 

τέκνο ως προστατευόμενο μέλος  ή του ιδίου του τέκνου αν κάνει αυτοτελή δήλωση, προς 

απόδειξη της μόνιμης κατοικίας του. 
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3. Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία είχαν υποβάλει την Αίτηση – Δήλωση 

για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 2019. 

Ειδικά για την περίπτωση αυτή καθορίζεται διάστημα υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων στη 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οι πληγείσες περιοχές εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της τροποποίησης της παρούσας στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.». 

 

Γ. Στο άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης, προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:  

«Οι υποψήφιοι του σχολικού έτους 2018-2019, που υπάγονται στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 

1 της παρούσας, θα εισαχθούν σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των 

Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της παρούσας 

υπουργικής απόφασης με την προϋπόθεση ότι, έχουν συγκεντρώσει ίσο ή μεγαλύτερο αριθμό 

μορίων του τελευταίου εισαχθέντα με βάση την ανωτέρω υπουργική απόφαση ανά Σχολή, Τμήμα ή 

εισαγωγική κατεύθυνση.». 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

       Μαρούσι, 5 Φεβρουαρίου 2020 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

     ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

 

 

ΚΟΙΝ: Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. 
 
Εσωτερική διανομή:  

1. Γραφ. κας Υπουργού 
2. Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων 
3. Δ/νση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 
4. Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων /Τμήματα Α’ και Β’ 

             

ΑΔΑ: 6ΧΝΞ46ΜΤΛΗ-ΠΜΤ


		2020-02-14T09:55:08+0200
	Athens




