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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 2017 2018».
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες
διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄121), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ Α’ 210)
και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ Α΄ 29), την παρ. Γ
περ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 (ΦΕΚ Α΄120), το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Α΄ 35) και τις παρ. 1
έως 6 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24), το άρθρο 28 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254), την παρ. 3
του άρθρου 11 και το άρθρο 17 του ν. 4326/2015 (ΦΕΚ Α΄ 49), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του
άρθρου 38 του ν. 4115/2013 όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 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 Α΄ 164) και τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4429/2016 (ΦΕΚ Α΄199).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4373/2016 (ΦΕΚ Α΄49).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4429/2016 (ΦΕΚ Α΄199).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 188) όπως
ισχύει.
5. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 90).
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6. Τις διατάξεις του ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου
Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.» (ΦΕΚ Α΄ 195) όπως
ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄193) όπως ισχύει.
9. Tις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις της με αριθ. Φ253/28934/Β6/21.03.2006 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση των κατόχων
απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (ΦΕΚ
Β΄391/30.03.2006).
11. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26-02-2009 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων
απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) - Ομάδα Α στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(ΑΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές
Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές
Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων.» (ΦΕΚ Β΄ 373/03-03-2009).
12. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ253/27456/Β6/11-03-2009 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση των κατόχων
απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ΟΜΑΔΑΣ Β΄ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.» (ΦΕΚ Β΄ 493/1803-2009).
13. Τις διατάξεις της με αριθ. Φ253/193309/Α5 /27-11-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄2647/2015) «
Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου του ν.
4186/2013 (ΦΕΚ Α΄193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698 Β΄/2016) υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες
σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄)».
15. Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.151/27299/Α5/17-2-2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 545/Β’) « Πρόσβαση
αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων
των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών
Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της
Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επί του αριθμού των θέσεων ανά
Τμήμα σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων».
16. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.253/140008/Α5/24-8-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων « Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Tμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της
Tριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 των υποψηφίων οι οποίοι συμμετείχαν στις
πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων 2017 με το σύστημα εισαγωγής του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (ΑΔΑ 6Ρ954653ΠΣ-ΖΝΠ) .
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17. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.253/140011/Α5/24-8-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων «Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για το ακαδ. έτος 2017-2018, χωρίς νέα εξέταση το 2017, με βάση την επίδοσή
τους στην τελευταία συμμετοχή τους το έτος 2015 ή 2016 στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας
τάξης ημερήσιου ΓΕΛ (με το παλαιό ή το νέο σύστημα εισαγωγής) ή ΕΠΑΛ-ομάδα Β΄» (ΑΔΑ 97424653ΠΣ-Τ95) .
18. Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.151/140009/24-8-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων « Κύρωση πινάκων εισαγομένων στις σχολές, στα τμήματα και εισαγωγικές Κατευθύνσεις των
ΤΕΙ, στην Α.ΣΠΑΙ.ΤΕ., στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού,
στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και στις Σχολές Αστυφυλάκων και Πυροσβεστών καθώς
και στα Πανεπιστήμια σε ειδικό ποσοστό 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, με βάση τη βαθμολογία τους
που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α΄)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (ΑΔΑ 7Υ3Δ4653ΠΣ-8ΕΒ).
19. Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.151/140013/24-8-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων « Κύρωση πινάκων εισαγομένων στις σχολές, στα τμήματα και εισαγωγικές Κατευθύνσεις των
ΤΕΙ, στην Α.ΣΠΑΙ.ΤΕ., στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού,
στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και στις Σχολές Αστυφυλάκων, για το ακαδ. έτος 20172018 σε ποσοστό 10% του αριθμού εισακτέων, των υποψηφίων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές
εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑ.Λ. το έτος 2015 ή 2016» (ΑΔΑ ΩΖ4Η4653ΠΣ-Ο5Δ).
20. Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.253.1/40818 /Α5/2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 815/Β’) «Καθορισμός
αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2017-2018», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ.
Φ.253.1/60992/Α5/2017 (ΦΕΚ 1312/Β’) « Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Φ.253.1/40818/Α5/9-3-2017
υπουργικής απόφασης: Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2017-2018 (ΦΕΚ 815Β΄).» και συμπληρώθηκε με τη με αριθμ. Φ.253.1/ 84559 /Α5/2017 (ΦΕΚ 1876/Β’) Υπουργική Απόφαση
«Συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/40818/Α5/9-3-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2017-2018 (ΦΕΚ 815Β’)», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ.
πρωτ. Φ.253.1/60992/Α5/7-4-2017 (ΦΕΚ 1312 Β’) ομοία.
21. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/110270/Β6/15.07.2014 υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή αθλητών με
αγωνιστικές διακρίσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (ΦΕΚ Β΄1920/16.07.2014) .
22. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/31559/Β6/19-03-2009 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών, του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού
«Σύσταση επιτροπής επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (ΦΕΚ Β΄ 544/24-032009), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη με αριθμ. Φ.151/41772/Β6/11-04-2012 κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών, της Υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του
Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ Β΄ 1291/11-04-2012) και τη με αριθμ. Φ.151/140225/Α5/08-093

2015 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 1984/14-09-2015).
23. Τη με αριθ. Φ.151 /ΕΠ4027/Α5/04-09-2017 υπουργική απόφαση «Συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής
Διακριθέντων Αθλητών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έτους 2017-2018».
24. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α') «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
25. Την από 6-11-2017 πράξη της Επιτροπής Επιλογής Αθλητών έτους 2017 με την οποία εγκρίθηκαν οι
πίνακες των αθλητών που εισάγονται στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων
των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας, το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Αποφασίζουμε
1. Κυρώνουμε τους συνοδευτικούς πίνακες αθλητών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, οι οποίοι εγκρίθηκαν
από την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών έτους 2017 και περιλαμβάνουν:

α) αυτούς που εισάγονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό σε Σχολές, Τμήματα / Εισαγωγικές Κατευθύνσεις
Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν.
4115/2013 όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013, αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 28 του ν. 4373/2016 ( ΦΕΚ 49 Α) και τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α΄ 164) και
τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4429/2016 (ΦΕΚ Α΄199).

β) αυτούς που εισάγονται με ποσοτικό περιορισμό

σε Σχολές, Τμήματα / Εισαγωγικές Κατευθύνσεις

Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. και ΤΕΦΑΑ σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38
του ν. 4115/2013 όπως αυτή

συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 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 Α΄ 164) και τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4429/2016 (ΦΕΚ Α΄199) και συμμετείχαν στις
Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων 2017 και απέκτησαν το έτος 2017 τη Βεβαίωση Συμμετοχής
(90% των θέσεων) ή απέκτησαν τη βεβαίωση Συμμετοχής /Πρόσβασης το έτος 2016 (κατά 60%) ή το έτος
2015 (κατά 40%).

γ) αυτούς που εισάγονται με ποσοτικό περιορισμό

σε Σχολές, Τμήματα / Εισαγωγικές Κατευθύνσεις

Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 όπως αυτή
συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 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 Α΄ 164) και τις διατάξεις
του άρθρου 17 του ν. 4429/2016 (ΦΕΚ Α΄199) και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων
ΕΠΑ.Λ. έτους 2017 και απέκτησαν Βεβαίωση Συμμετοχής το έτος 2017 ή απέκτησαν Βεβαίωση βαθμολογίας
των Πανελλαδικώς Εξεταζομένων μαθημάτων των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Α΄) ή Βεβαίωση Συμμετοχής
στις Πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑ.Λ το έτος 2016 (κατά 60%) ή απέκτησαν Βεβαίωση βαθμολογίας
το έτος 2015 (κατά 40%).
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2. Για την εγγραφή των εισαγομένων ορίζεται προθεσμία την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 έως και τη
Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Συνοδευτικά
- Πίνακες επιτυχόντων κατά σχολή ή τμήμα.
Κοινοποίηση
- Πανεπιστήμια και ΤΕΙ που αναφέρονται στους συνοδευτικούς πίνακες.
Εσωτερική Διανομή
1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3) Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4) Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
5) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
6) Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων - Τμήμα Α΄
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