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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «(Κύρωση πινάκων εισαγομένων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις

Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την κατηγορία των αθλητών ακαδημαϊκού έτους 2021 -

2022».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του v. 2725/1999, ((Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες

διατάξεις » (ΦΕΚΑΊ21), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚΑ'

210) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (ΦΕΚΑ' 29), την

παρ. Γπερ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 (ΦΕΚΑ' 120), το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (ΦΕΚΑ' 35) και

τις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚΑ' 24), το άρθρο 28 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚΑ' 254),

την παρ. 3 του άρθρου 11 και το άρθρο 17 του ν. 4326/2015 (ΦΕΚΑ' 49), σε συνδυασμό με τις διατάξεις

της παρ. 9 του άρθρου 38 του v. 4115/2013 όπως αυτή συμπληρωθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του

ν. 4210/2013, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4373/2016 ( ΦΕΚ49 Α) καθως και τις διατάξεις του

άρθρου 32 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚΑ' 164) και τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4429/2016 (ΦΕΚA'199),

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4373/2016 (ΦΕΚΑ'49).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν,4429/2016 (ΦΕΚΑΊ99).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚΑΊ3)

S. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4603/2019 (ΦΕΚΑ'48).

6. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 «(Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚΑ' 90).

7, Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβαθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
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(ΦΕΚ ΑΊ93) όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του v. 4777/2021 (A'2S) «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της

ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβαθμιση του ακαδημα"ίκού περιβάλλοvrος και άλλες διατάξεις.»

9. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 30 της αριθμ. Φ.251/25089ΙΑ5/20-Ι.2020 γ.Α. «Πρόσβαση στην

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου

από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α'), όπως τροποποιήθηΚΕ με το

άρθρο 100 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ70 Α') και με το άρθρο 165 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α'),

10. Τις διατάξεις της ΥΠΟUΡΥικης ΑπόΦασης Φ.153!79899/Α5/21.05.2019 (8' 1904 και Β' 1940) «Πρόσβαση

απσφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε

Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικες κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των

Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ),των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των

Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής ΑστυΦυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων

ΛιμενοΦυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικσύ Ναυτικού (ΑΕΝ)για το ακαδημαϊκό έτος 20194

2020 και εΦεξής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.253/104327/27-8-2021 «Κύρωση πινάκων εισαγομένων στις Σχολές, στα

Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, στην Α.ΣΠΑΙ.ΤΕ., στις Ανώτερες Σχολές

Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ),στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές και

στις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημα"ίκό έτος 2021-2022 των υποψηΦίων οι οποίοι

συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων 2021 με το σύστημα εισαγωγής του

Ν.4186/2013 (ΦΕΚ193Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύεο) (ΑΔΑΩIΒΕ46ΜΤΛΗ-ΟΤθ)

12. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.253/104332/Α5/27-8-2021 «Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα

Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για το ακαδ. έτος

2021.2022, χωρίς νέα εξέταση το 2021, με βάση την επίδοσή τους στην τελευταία συμμετοχή τους το έτος

2019 ή 2020 στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης ημερήσιου ΓΕΛ» (ΑΔΑ 6ΩΚΤ46ΜΤΛΗ-

Α90)

13. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.153/104310/ΑS/27-8-2021 «Κύρωση πινάκων εισαγομένων στις σχολές, στα

τμήματα και εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, στην Α.ΣΠΑΙ.ΤΕ., στις Ανώτερες Σχολές

Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές

Υπαξιωματικών και στις Σχολές ΑστυΦυλάκων, Πυροοβεστών και Δοκίμων ΛιμενοΦυλάκων, με βάση τη

βαθμολογία τους που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του

Ν.4186/2013 (ΦΕΚ193Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» (ΑΔΑ6ΣΤ346ΜΤΛΗ-ΣΕΞ)

14. Τις διατάξεις της με αριθ. Φ. 153/104311/AS/27-8-2021 Κύρωση πινάκων εισαγομένων στις σχολές, στα

τμήματα και εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, στην Α.ΣΠΑΙ.ΤΕ., στις Ανώτερες Σχολές

Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές

Υπαξιωματικών και στις Σχολές ΑστυΦυλάκων, Πυροσβεστών και Δοκίμων ΛιμενοΦυλάκων, για το ακαδ.

ετος 202142022 σε ποσοστό 10% του αριθμού εισακτέων, των υποψηΦιων που συμμετείχαν στις

πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑ.Λ.τα έτη 2019 και 2020 (ΑΔΑ62Τ146ΜΤΛΗ-ΕΛ8).

15. Τις με αριθμ Φ.253.1/53195/Α5/13-5-2021 (ΦΕΚ 1929 ΒΊ και Φ.253.1/96019/Α5/03-0Β-2021 (ΦΕΚ
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3551 Β') Υπουργικές ΑποΦάσεις σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων για το ακαδ. έτος 2021-

2022.

16. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.153/104159/Β6/2021 υπουργικής απόΦασης «Εισαγωγη αθλητών με

αγωνιστικές διακρίσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)) (ΦΕΚ4068 Β') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

17. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151!31559/Β6/19-C3-2009 κοινής απόΦασης του νΦυπουργού Οικονομίας

και Οικονομικων, του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπσυργού Πολιτισμού

«Σύσταση Επιτροπής επιλογής αθλητών για Εισαγωγή στην Τριτοβαθμια Εκπαίδευση» (ΦΕΚ Β' 544/24-03.

2009), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηΚΕ με τη με αριθμ. Φ.151/41772!Β6/11-Ό4.2012 κοινή

απόφαση του Υπουργού Οικοvομικώv, της ΥΦυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτωv

και του ΥΦυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ Β' 1291/11-04-2012) και τη με αριθμ.

Φ.151/140225/Α5/08-09-2015 απόΦαση της Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτωv (ΦΕΚ Β'

1984/14-09.2015).

18. Τη με αριθ. Φ.153/ΕΠ/8448/Α5/09-09-2021 Υπουργική Απόφαση (Συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής

Διακριθέντωv Αθλητώv για εισαγωγή στηv Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έτους 2021-2022».

19 Τη με αριθ. Φ253/133030/Α5 Υπουργική ΑπόΦαση (ΦΕΚΒ' 4486/12-10-2021).

20. Το Π.δ. 83/2019 (Α'121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρvησης, Υπουργών, Αvαπληρωτώv Υπουργώv
και ΥΦυπουργών»)

21. Τηv από 17-11-2021 πράξη της Επιτροπής Επιλογής Αθλητώv έτους 2021 με τηv οποία εγκρίθηκαv οι

πίvακες των αθλητώv που εισάγονται στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύvσεις τμημάτων

twv Παvεπιστημίωv της χώρας, το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

ΑποΦασίζουμε

1. Τηv κύρωση twv συvοδευτικώv πιvάκωv αθλητώv ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, οι οποίοι εγκρίθηκαv

από τηv Επιτροπή Επιλογής Αθλητώv έτους 2021 και περιλαμβάvουv:

α) αυτούς που εισάγονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό σε Σχολές, Τμήματα Ι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις

Τμημάτωv twv Παvεπιστημίωv, σύμφωvα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του v. 4115/2013 όπως

αυτή συμπληρώθηκε με τηv παρ. 1 του άρθρου 26 του v. 4210/2013, αντ:ικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του v.

4373/2016 ( ΦΕΚ49 Α) και τις διατάξεις του άρθρου 32 του v. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α') και τις διατάξεις του

άρθρου 17 του v. 4429/2016 (ΦΕΚΑ' 199),

β) αυτούς που εισάγovται με ποσοτικό περιορισμό σε Σχολές, Τμήματα Ι Εισαγωγικές Κατευθύvσεις

Τμημάτωv twv Παvεπιστημίωv και ΤΕΦΑΑσε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του v.

4115/2013 όπως αυτή συμπληρώθηκε με τηv παρ. 1 του άρθρου 26 του v. 4210/2013, αVΤΙKαταστάθηKε με το

άρθρο 28 του v. 4373/2016 ( ΦΕΚ 49 Α,Ι καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 32 του v. 4351/2015 (ΦΕΚ 164

ΑΙ τις διατάξεις του άρθρου 17 του v. 4429/2016 (ΦΕΚ 199 Α') και τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.

3



ΑΔΑ: ψγγΞ46ΜΤΛΗ-ΘΗΜ

4777{2021 (ΦΕΚ 25 Α,Ι και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων 2021 και

απέκτησαν το έτος 2021 τη Βεβαίωση Συμμετοχής (90% των θέσεων) ή απέκτησαν τη βεβαίωση Συμμετοχής

το έτος 2020 ή το έτος 2019.

ν) αυτούς που Εισάγονται με ποσοτικό περιορισμό σε Σχολές, Τμήματα Ι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις

Τμημάτων των Πανεπιστημίων ι σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του v. 4115/2013

όπως αυτή συμπληρώθηΚΕ με την παρ. 1 του όρθρου 26 του ν. 4210/2013, αντικαταστάθηΚΕ με το άρθρο 28

του ν. 4373/2016 ( ΦΕΚ 49 Α) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α,Ι, τις

διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4429/2016 (ΦΕΚΑΊ99) και τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4777/2021

(ΦΕΚ25 Α') και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. έτους 2021 και απέκτησαν

τη Βεβαίωση Συμμετοχής το έτος 2021 ή απέκτησαν Βεβαίωση Συμμετοχής το έτος 2020 ή το έτος 2019,

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12γ του άρθρου ΒΔ του ν.4610Ι2019 (ΦΕΚ70 Α,Ι.

2. Για την εγγραΦή των εισαγομένων ορίζεται προθεσμία από 22 Νοεμβρίου 2021 έως και 26 Νοεμβρίου

2021.

Η νΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Συνοδευτικά
- Πίνακες επιτυχόντων κατά σχολή ή τμήμα.
Κοινοποίηση
- Πανεπιστήμια που αναΦέρονται στους συνοδευτικούς πίνακες.
Εσωτερική Διανομή
1) ΓραΦείο κας Υπουργού
2) Γενική Διεύθυνση ΨηΦιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων
3) Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
4) Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠληροΦοριακών Συστημάτων
5) Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων - Τμήμα Β'
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