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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   Φ.151/123835/Β6  
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12−11−2010 

(Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β΄/2010) υπουργικής απόφασης «Πρό−
σβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην 
κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένει−
ες», σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού ει−
σακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 
του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄)».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ εδάφιο iii (γ) 

του Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188/τ.Α΄/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρό−
σβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατά−
ξεις», όπως προστέθηκε με το άρθρο 59 παρ. 11 εδάφιο 
β περίπτωση iii του Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/τ.Α΄/2011).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3432/2006 (Φ.Ε.Κ. 
14/τ.Α΄/2006) «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής 
Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 
156/τ.Α΄/2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού 
και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.253/143554/Β6/ 12−11−2010 
(Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β΄/2010) απόφασης Υπουργού Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία «των πα−
σχόντων από σοβαρές ασθένειες», σε ποσοστό 5% 
καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/
Α΄)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Φ.151/105965/
Β6/2011 (Φ.Ε.Κ. 2044/τ.Β΄/2011), Φ.151/89657/Β6/2012 (ΦΕΚ 
2326/τ.Β΄/2012) και (ΦΕΚ 2448/τ.Β΄/2012) όμοιες αποφά−
σεις και ισχύει.

5. Τις αποφάσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημι−
ακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, σχετικά με τις αποκλειόμενες παθήσεις, 
όπως κοινοποιήθηκαν κατόπιν του υπ’ αριθμ. Φ.151/59217/
Β6/26.4.2013 εγγράφου της υπηρεσίας μας.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 
98/τ.Α΄/2005) κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται 
ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 
90595/05.07.2013 (ΦΕΚ 1667 Β΄/05−07−13) απόφασης περί 
«Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και 
Συμεών Κεδίκογλου», αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε τη υπ’ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12−11−2010 
απόφασή μας «Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγο−
νται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές 
ασθένειες», σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού 
εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 
του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄)», όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αριθμ. Φ.151/105965/Β6/2011 (Φ.Ε.Κ. 2044/τ.Β΄/2011), 
Φ.151/89657/Β6/2012 (ΦΕΚ 2326/τ.Β΄/2012) και (ΦΕΚ 2448/ 
τ.Β΄/2012) όμοιες αποφάσεις και ισχύει, ως ακολούθως:

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις

Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων εισαγωγής

Ορίζονται, ως ακολούθως, τα Τμήματα/Εισαγωγικές 
Κατευθύνσεις και οι Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαί−
δευσης στα οποία, από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014, 
μπορούν να εισάγονται οι υποψήφιοι που πάσχουν από 
σοβαρές παθήσεις, ανά κατηγορία πάθησης, καθώς και 
τα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις στα οποία, απο−
κλείεται η εισαγωγή τους λόγω της πάθησης. Οι παθή−
σεις με τους αντίστοιχους κωδικούς τους αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της. 
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
* ΙΔΙΑΙΤ.1  Από το συγκεκριμένο τμήμα αποκλείονται οι υποψήφιοι με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε 

αναπηρία άνω του 67% (κωδικός πάθησης 30) στα άνω άκρα.
* ΙΔΙΑΙΤ.2  Για την εγγραφή σε αυτό το τμήμα οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να προσκομίζουν επιπλέον βε−

βαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία θα φέρει σφραγίδα Διευθυντού, είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή 
Πανεπιστημιακού Τμήματος, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι «ο υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει στο σύνολο 
του προγράμματος σπουδών του ΤΕΦΑΑ, το οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του απαιτεί έντονη σωματική άσκηση». 

* ΙΔΙΑΙΤ.3 Από το συγκεκριμένο τμήμα αποκλείονται οι υποψήφιοι που έχουν συνδυαστικά και τις δύο παθήσεις 
με κωδικούς 01 και 03.

* ΙΔΙΑΙΤ.4 Το συγκεκριμένο τμήμα αποκλείει από την εγγραφή όσους υποψηφίους πάσχουν από επιληπτικές 
κρίσεις ή άσθμα.  

* ΙΔΙΑΙΤ.5  Από το συγκεκριμένο τμήμα αποκλείονται οι υποψήφιοι με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε 
αναπηρία άνω του 67% (κωδικός πάθησης 30) στα κάτω άκρα.

* ΙΔΙΑΙΤ.6  Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολου−
θήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση−βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει 
τη λειτουργία λόγου – άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε 
σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω 
παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.

* ΙΔΙΑΙΤ.7 Ο υποψήφιος που δηλώνει το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, πρέπει 
να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν δεν έχει κατακτημένο ήδη ένα καλό επίπεδο 
μουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα Ελληνικά λαϊκά παραδοσιακά όργανα.

* ΙΔΙΑΙΤ.8 Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει 
να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών 
Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι.

* ΙΔΙΑΙΤ.9 Ο υποψήφιος που δηλώνει το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
οφείλει να διαθέτει υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, καθώς και επάρκεια μουσικοθεωρητικών γνώσε−
ων στις κατευθύνσεις: 1) Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής, 2) Βυζαντινής Μουσικής, 3) Ελληνικής Παραδοσιακής 
(Δημοτικής) Μουσικής, 4)Σύγχρονης Μουσικής και τις αντίστοιχες ανά κατεύθυνση ειδικεύσεις καλλιτεχνικών 
γνωστικών αντικειμένων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό σπουδών του τμήματος καθώς και στην 
ιστοσελίδα του τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας www.uom.gr.

* ΙΔΙΑΙΤ.10 Ο υποψήφιος που δηλώνει το τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου πρέπει να γνω−
ρίζει ότι το Τμήμα παρέχει πτυχία της εξής κατευθύνσεις: 1) Μουσική Σύνθεση, 2)Μουσική Εκτέλεση, 3) Μουσικές 
Επιστήμες. Ο υποψήφιος που επιθυμεί να ακολουθήσει την κατεύθυνση της Μουσικής Εκτέλεσης, προκειμένου 
να αποκτήσει πτυχίο με ειδίκευση σε κάποιο μουσικό όργανο, στη μονωδία ή στη μουσική διεύθυνση, οφείλει να 
διαθέτει επαρκές επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων στο αντικείμενο που σκοπεύει να επιλέξει. Περισσότερες 
πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.ionio.gr/depts/music.

* ΙΔΙΑΙΤ.11 Από το συγκεκριμένο τμήμα αποκλείονται οι υποψήφιοι με κωδικούς παθήσεων 15,49 και 51 που συ−
νοδεύονται από προβλήματα όρασης πάνω από 50% (5/10) ή κινητική αναπηρία > 67%.

* ΙΔΙΑΙΤ.12  Από το συγκεκριμένο τμήμα αποκλείονται οι υποψήφιοι με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε 
αναπηρία άνω του 67% (κωδικός πάθησης 30) μόνο στην περίπτωση που πρόκειται για τετραπληγικούς.

* ΙΔΙΑΙΤ.13  Ο υποψήφιος που δηλώνει το συγκεκριμένο τμήμα, οφείλει να διαθέτει: 1) Αντίληψη του κινδύνου 
(οπτική, ακουστική, νοητική), 2) Ενεργοποίηση των άνω άκρων, 3) Επαρκή κινητικότητα.»
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Μαρούσι, 6 Σεπτεμβρίου 2013

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ      
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02022220909130016*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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