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ΠΡΟΣ:  Τις Γραµµατείες όλων των 
Σχολών και των Τµηµάτων των 
Πανεπιστηµίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ  και 
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών   

 
 

 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση Βεβαίωσης ενεργού φοιτητή 
 

Σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 44 του 
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85-Α’) καθώς και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, από φέτος ο 
έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων που υπάγονται σε ειδικές περιπτώσεις για 
συµµετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις και εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν θα 
διενεργείται από τις γραµµατείες των Σχολών και των Τµηµάτων εισαγωγής τους, 
αλλά από τα οικεία Λύκεια σε προθεσµία που θα ορίζεται πριν από την κατάθεση του 
Μηχανογραφικού τους ∆ελτίου.  

Ειδικά για την περίπτωση που ένας υποψήφιος έχει αδελφό/ή που σπουδάζει σε 
διαφορετική πόλη από εκείνη της µόνιµης κατοικίας των γονέων του, προκειµένου να 
υπαχθεί στην αντίστοιχη ειδική περίπτωση των «Κοινωνικών Κριτηρίων» απαιτείται η 
προσκόµιση Βεβαίωσης της Σχολής ή του Τµήµατος που φοιτά ο/η αδελφός/ή του, από την 
οποία να προκύπτει ότι είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 4009/2001 (ΦΕΚ 195-Α’).  

Ως εκ τούτου στις σχετικές βεβαιώσεις θα πρέπει να αναγράφεται ρητώς ότι πρόκειται 
για ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών. 

Επίσης, δεδοµένου ότι για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2012 η προθεσµία 
κατάθεσης των δικαιολογητικών έχει οριστεί για το χρονικό διάστηµα από 8 έως 18 Μαΐου 
2012, παρακαλείσθε όπως χορηγήσετε το συντοµότερο δυνατόν τις Βεβαιώσεις ενεργού 
φοιτητή στους ενδιαφεροµένους από τους οποίους θα σας ζητηθεί µε σχετική αίτησή τους, 
προκειµένου να διευκολυνθεί η διαδικασία.  

Σας ευχαριστούµε πολύ για τη συνεργασία και είµαστε στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
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