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                                                                                                                                       Βαθμός Ασφαλείας: 

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Να διατηρηθεί μέχρι: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
                          ----- 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ            Μαρούσι,    5  -  12  - 2013 
          ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β΄                       Αρ.Πρωτ.  Βαθμός Προτερ. 
                          -----              Φ.251/ 186561 /Β6  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ     
    Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37 
    Τ.Κ. – Πόλη: 15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ 
    Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr   
   email: t01ode2@minedu.gov.gr                                                                
   Πληροφορίες: Σ. Τσακαλάκη 
   Τηλέφωνο: 21034422689  
   FAX: 2103442098                                                

ΠΡΟΣ: τις γραμματείες όλων των τμημάτων και 
σχολών των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ 
και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδημιών 
ΚΟΙΝ: Βουλή των Ελλήνων   

 
 

Θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρ. 39 παρ. 29 του Ν.4186/2013 περί 
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υιοθετηθέντων τέκνων από τη Βουλή, 
καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων»  

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.3763/2009 (ΦΕΚ 80 τ. Α’), όπως 
αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 29 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. 
Α’),  όλα τα υιοθετηθέντα από την Βουλή των Ελλήνων ανήλικα τέκνα στρατιωτικών ή στελεχών 
των σωμάτων ασφαλείας πεσόντων κατά την ώρα του καθήκοντος, εισάγονται σε Σχολή ή Τμήμα 
προτίμησής τους των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθ’ υπέρβαση του αριθμού των 
εισακτέων.  

Όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  με τη συγκεκριμένη 
διαδικασία, μπορούν να προσέλθουν την περίοδο εγγραφών στη Γραμματεία της  Σχολής ή 
του Τμήματος που επιθυμούν  να εγγραφούν υποβάλλοντας τα εξής δικαιολογητικά:  

1) Αίτηση-Δήλωση επιθυμίας εγγραφής 
2) Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου 
3) Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας 
4) Αποδεικτικό από τη Βουλή των Ελλήνων που να πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος 

ανήκει στα υιοθετηθέντα από τη Βουλή των Ελλήνων ανήλικα τέκνα στρατιωτικών ή στελεχών 
των σωμάτων ασφαλείας πεσόντων κατά την ώρα του καθήκοντος και  

5) Υπεύθυνη Δήλωση  στην οποία δηλώνεται ότι α) δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη 
σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή β) είναι εγγεγραμμένος σε άλλη 
σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και θα προσκομίσει τη βεβαίωση 
διαγραφής από την εν λόγω σχολή προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής.  

 
                                                                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
                                                                                           
                                                                                    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφεία κ.κ. Υπουργού, Υφυπουργού, Γεν. Γραμματέα 
2. Δ/νση Λειτουργικών Υποδομών Πληρ. και Νέων Τεχνολογιών 
3. Δ/νση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας 
4. Δ/νση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων 
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