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ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Tμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της 

Tριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 των υποψηφίων οι οποίοι συμμετείχαν στις 

πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων 2018 με το σύστημα εισαγωγής του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α΄) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 42 του 

Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) και της Φ.253.2/137341/Α5 (ΦΕΚ 3637 Β΄/2018) Υ.Α. και καθορισμός προθεσμίας 

εγγραφής τους. 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α΄) «Αναδιάρθρωση της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις  διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού 

Λυκείου» του Ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50 Α’/2015) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 

74 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄). 

4. Τις διατάξεις του Ν.3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α’), την παρ. 22 του άρθρου 6 του Ν. 

3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α’), το άρθρο 27 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α’), το άρθρο 59 του Ν. 3966/2011 

(ΦΕΚ 118 Α΄), τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 25 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄), την παρ. 2 του άρθρου 

44 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85 Α΄) και τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 51 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄). 

6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) σχετικά με την ίδρυση 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις. 

7.  Τις διατάξεις της Φ.253/193309/Α5 Y.A. (ΦΕΚ 2647 Β΄) Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 

Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Την αριθ.Φ.253.1/50607/Α5 Υ.Α. (ΦΕΚ 1123 Β΄/2018) και την Φ.253.1/84528/Α5/ Υ.Α. (ΦΕΚ 

1976-Β΄/2018) περί καθορισμού αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. 

         ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ     
           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
                                          ΤΜΗΜΑ Α’  
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Τηλ: 210-3442702-3                                                                               ΑΠΟΦΑΣΗ  

                                      
                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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                                             ----- 
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9. Τις διατάξεις της Φ.253.2/137341/Α5 (ΦΕΚ 3637 Β΄/2018) Υ.Α. σχετικά με δικαιούχους 

περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών.  

10. Τις αιτήσεις των δικαιούχων υποψηφίων προς τις ΔΔΕ Δυτικής Αττικής και Δωδεκανήσων και 

τους πίνακες δικαιούχων που καταρτίστηκαν από τις ΔΔΕ και διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών του ΥΠΠΕΘ κατόπιν της 

Φ.251/141180/Α5/31-8-2018 σχετικής εγκυκλίου. 

11. Την αριθ.ΑΠ/53/Α5/11-7-2018 Υπουργική Απόφαση περί συγκρότησης της Επιτροπής 

Έκδοσης Αποτελεσμάτων ΓΕΛ επιλογής έτους 2018. 

12.   Τις συνεδριάσεις της ανωτέρω Επιτροπής, με τις οποίες μεταξύ των άλλων αντιμετωπίστηκαν 

θέματα σχετικά με τη δημιουργία του αρχείου των υποψηφίων και των προτιμήσεών τους, για 

συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ακαδημαϊκού 

έτους 2018-19. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Κυρώνουμε τους συνοδευτικούς πίνακες των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το 

ακαδ. έτος 2018-19, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων με το 

σύστημα εισαγωγής του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  και οι οποίοι 

εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) και της 

Φ.253.2/137341/Α5 (ΦΕΚ 3637 Β΄/2018) Υ.Α. : 

α) στις Σχολές, στα Τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις των Τμημάτων  των Πανεπιστημίων, 

των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ, με βάση τη βαθμολογία που 

πέτυχαν το έτος 2018 στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Γενικών Λυκείων με το σύστημα 

εισαγωγής του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε ποσοστό 0,53 % 

καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους με την προϋπόθεση οι υποψήφιοι να 

έχουν επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του 70% του αριθμού των μορίων που 

πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα κατά το ίδιο 

ακαδημαϊκό έτος. 

β) στις Σχολές, στα Τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις των Τμημάτων  των Πανεπιστημίων, 

των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ, ως απόφοιτοι Εσπερινού 

Λυκείου, με βάση τη βαθμολογία που πέτυχαν το έτος 2018 στις πανελλαδικές εξετάσεις των 

εσπερινών Γενικών Λυκείων με το σύστημα εισαγωγής του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α΄), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε ποσοστό 0,55 % καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της 

κατηγορίας τους με την προϋπόθεση οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων 

τουλάχιστον ίσο του 70% του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της 

κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. 

2. Η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί από Πέμπτη 11-10-2018 μέχρι και Τετάρτη 17-

10-2018 στις Γραμματείες των Σχολών με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

Κοινοποίηση: 
1) Πανεπιστήμια  2) ΤΕΙ  3) ΑΣΠΑΙΤΕ  4) Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες   
Εσωτερική Διανομή:  1) Γραφείο Υπουργού    2) Γραφείο Γεν. Γραμματέα    3) Γενική Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού      4)Δ/νση 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης       5) Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων / Τμήμα Α’  
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