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   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: 
 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

----- 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

----- 

 
Μαρούσι, 31-10-2016   
 
 

   Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/ 182335 /Α5 
           

 
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Π. Κοραλή-Δ. Φούγιας 
Τηλέφωνο : 210- 3442705-3442693-3442626 
FAX  : 210-3442077 

ΠΡΟΣ :                
Τις Γραμματείες όλων των τμημάτων και σχολών 
των Πανεπιστημίων και  ΤΕΙ  

 

Θέμα: Πληροφορίες για την εγγραφή των εισαγομένων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 

ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.   

Σχετ: «Η με αριθ. Φ.151/179800/Α5/26-10-2016 (ΑΔΑ: 76Κ24653ΠΣ-ΛΑΓ) Υπουργική Απόφαση περί 

κύρωσης πινάκων εισαγομένων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της 

Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης με την κατηγορία των αθλητών ακαδημαϊκού έτους 2016 -2017» 

 

Η Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, έτους 2016, ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών των 

υποψηφίων αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις και κατάρτισε πίνακες εισαγομένων αθλητών στα ΤΕΦΑΑ 

και  τα λοιπά τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. 

 Οι εν λόγω πίνακες κυρώθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 

αντίγραφα αυτών μαζί με τα δικαιολογητικά των εισαγομένων αθλητών θα διαβιβαστούν στις οικείες 

σχολές ή τμήματα εισαγωγής τους.   

Παρακαλούμε να προχωρήσετε στην εγγραφή τους, με βάση τα αποτελέσματα και την υπουργική 

απόφαση κύρωσης πινάκων 2016 που θα λάβετε ηλεκτρονικά από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 

Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Οι αθλητές που εισήχθησαν στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των 

Πανεπιστημίων και ΤΕΙ οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία της σχολής ή του τμήματος εισαγωγής 

τους από Τρίτη  1 Νοεμβρίου 2016 έως και Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στο άρθρο 3 της με αριθμ. Φ.151/110270/Β6/15-07-2014 υπουργικής απόφασης  «Εισαγωγή 
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αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.» (ΦΕΚ Β΄ 1920/16-07-2014) - 

(ΑΔΑ:ΒΙΣΩ9-ΜΧΙ) και συγκεκριμένα τα εξής: 

 α) Αίτηση εγγραφής. 

 β) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.  2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45), 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), τίτλου 

απόλυσης. 

 γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας. 

 δ) ΄Εξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας. 

Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο 

της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά 

τους. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ 

 

 

 
     

 
 
 
Εσωτερική Διανομή  
 
1) Γραφείο κ. Υπουργού 
2) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
3) Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
4) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
5) Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων - Τμήμα Α΄ 
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