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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ  ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Α’ 

 

----- 

Βακμόσ Αςφαλείασ:  
Να διατθρθκεί μζχρι: 
Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: 
ΕΞΑΚΡΕΣΚΚΑ ΕΠΕΚΓΟΝ 

 

 Μαροφςι, 23- 07-2014 
Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/ 115808/Β6  

 

Ταχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Ραπανδρζου 37 
Τ.Κ. – Ρόλθ : 15180 – Μαροφςι 
Ιςτοςελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Ρλθροφορίεσ : Ι. Γαβαλά, Ρ. Κοραλι  
Τθλζφωνο : 210-3442101, 210-3442693 
FAX  : 210-3442077 

ΠΡΟ: 
1. Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Εκπ/ςθσ  
2. Δ/νςεισ Δευτ/κμιασ Εκπ/ςθσ  
   (Με τθν παράκλθςθ να κοινοποιθκεί ςτα ΓΕ.Λ., 
   τα  ΕΡΑ.Λ. και τα ΚΕ.ΣΥ.Ρ. τθσ αρμοδιότθτάσ      

τουσ) 
3. Ρανεπιςτιμια και Τ.Ε.Ι.  

     
     ΚΟΚΝ.:     
     Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ 
     (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τισ 
      ακλθτικζσ ομοςπονδίεσ)                          

 

ΙΕΜΑ: Ειςαγωγι ακλθτϊν ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014-2015. 

Για τθν ειςαγωγι ακλθτϊν το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014-2015 ςτισ ςχολζσ, τα τμιματα και τισ ειςαγωγικζσ 
κατευκφνςεισ τμθμάτων των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), δθλαδι των Ρανεπιςτθμίων(1), 
που αποτελοφν τα εκπαιδευτικά ιδρφματα του πανεπιςτθμιακοφ τομζα τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, και των 
Τ.Ε.Ι.(2), που αποτελοφν τα εκπαιδευτικά ιδρφματα του τεχνολογικοφ τομζα τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, 
εφαρμόηονται οι διατάξεισ: 

 
α)   τθσ παρ. 12 περ. αϋ του άρκρου 18 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ Αϋ 210), όπωσ αντικαταςτάκθκε 

με τθν παρ. Γ περ. 2 του άρκρου 45 του ν. 3773/2009 (ΦΕΚ Αϋ 120) και ςυμπλθρϊκθκε με 
τθν παρ. 3 περ. 5 του άρκρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ Αϋ 8), που αφοροφν ακλθτζσ που 
ζχουν πετφχει διάκριςθ (νίκθ) υπό το κακεςτϊσ των ρυκμίςεων του άρκρου 34 του ν. 
2725/1999 (ΦΕΚ Αϋ 121), όπωσ ίςχυε μζχρι τθν αντικατάςταςι του με τθν παρ. 8 του 
άρκρου 18 του ν. 3708/2008, δθλαδι μζχρι και 7-10-2008.    

     Συνεπϊσ, ακλθτζσ που ζχουν πετφχει διάκριςθ (νίκθ) μζχρι και 7-10-2008 και ζχουν θλικία 
ζωσ 22 ετϊν, εάν ιταν ανιλικοι κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 3708/2008, δθλ. ςτισ 8-10-
2008, και ζωσ 30 ετϊν εάν ιταν ενιλικοι κατά το χρόνο επίτευξθσ τθσ διάκριςισ τουσ, 
ειςάγονται ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ το ακαδ. ζτοσ 2014-2015 ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 34 του ν. 2725/1999, όπωσ ίςχυε μζχρι τθν αντικατάςταςι του με τθν 
παρ. 8 του άρκρου 18 του ν. 3708/2008. 

 
                            Οι προχποκζςεισ και ο τρόποσ ειςαγωγισ αναφζρονται ςτθν ΚΑΣΗΓΟΡΚΑ 1 τθσ εγκυκλίου. 
 

β)    του άρκρου 34 του ν. 2725/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 8 του άρκρου 18 του 
ν. 3708/2008 και εν ςυνεχεία τροποποιικθκε με τισ παρ. 1 και 2 του άρκρου 17 του ν. 
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3748/2009 (ΦΕΚ Αϋ 29), τθν παρ. Γ περ. 1 του άρκρου 45 του ν. 3773/2009, το άρκρο 53 του 
ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Αϋ 35) και τισ παρ. 1 ζωσ 6 του άρκρου 38 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Αϋ 24), 
ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 38 του ν. 4115/2013, όπωσ αυτι 
ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 26 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Αϋ 254), και τθσ παρ. 2 
του άρκρου 26 του ν. 4210/2013, που αφοροφν ακλθτζσ που ζχουν πετφχει διάκριςθ (νίκθ) 
από 8-10-2008 μζχρι και 31-8-2014 ςε Ολυμπιακοφσ, Ραγκόςμιουσ και Ρανευρωπαϊκοφσ 
Αγϊνεσ και από 1-9-2010 μζχρι και 31-8-2014 ςε λοιποφσ αγϊνεσ. 

 
           Οι προχποκζςεισ και ο τρόποσ ειςαγωγισ αναφζρονται ςτθν ΚΑΣΗΓΟΡΚΑ 2 τθσ εγκυκλίου.  

 
Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ο τρόποσ, τόποσ και χρόνοσ υποβολισ τουσ αναφζρονται ςτο τζλοσ τθσ 
εγκυκλίου. 

 
(1)

Με τον όρο Ρανεπιςτιμια, νοοφνται τα Ρανεπιςτιμια, τα Ρολυτεχνεία και θ Α.Σ.Κ.Τ.. 
(2)

Με τον όρο Τ.Ε.Ι., νοοφνται τα Τ.Ε.Ι. και θ Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε..   

 
 
 

Κ   Α   Σ   Η    Γ   Ο   Ρ   Κ   Α      1 

ΑΙΛΗΣΕ ΜΕ ΔΚΑΚΡΚΗ (ΝΚΚΗ) ΠΟΤ ΠΕΣΤΧΑΝ ΤΠΟ ΣΟ ΚΑΙΕΣΩ ΣΩΝ ΡΤΙΜΚΕΩΝ ΣΟΤ αρ. 34 ΣΟΤ ν. 
2725/1999, ΟΠΩ ΚΧΤΕ ΜΕΧΡΚ ΣΗΝ ΑΝΣΚΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΜΕ ΣΗΝ παρ. 8 ΣΟΤ αρ. 18 ΣΟΤ ν. 3708/2008 

ΔΗΛ. ΜΕΧΡΚ ΚΑΚ 7-10-2008 
(Γενικι Ρροχπόκεςθ για τθν υπαγωγι ακλθτϊν ςτα κεφάλαια ΑϋΒϋ και  Γϋ που ακολουκοφν) 
 

ΚΕΦΑΛΑΚΟ Α΄ 
ΕΚΑΓΩΓΗ ΑΙΛΗΣΩΝ ΧΩΡΚ ΠΟΟΣΚΚΟ ΠΕΡΚΟΡΚΜΟ, 

ΚΑΙ’ ΤΠΕΡΒΑΗ ΣΟΤ ΑΡΚΙΜΟΤ ΕΚΑΚΣΕΩΝ, 
ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ 

 
Οι ακλθτζσ που ζχουν επιτφχει μία από τισ παρακάτω διακρίςεισ  
 

 α)  1θ - 8θ νίκθ ςε κερινοφσ ι χειμερινοφσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ 
 β)  1θ - 8θ νίκθ ςε Ραγκόςμιο Ρρωτάκλθμα ανδρϊν - γυναικϊν, νζων ανδρϊν - νζων γυναικϊν, 

εφιβων - νεανίδων ι ςε Ραγκόςμιουσ Σχολικοφσ Αγϊνεσ 
 γ)  1θ - 6θ νίκθ ςε Ευρωπαϊκό Ρρωτάκλθμα ανδρϊν - γυναικϊν, νζων ανδρϊν - νζων γυναικϊν, 

εφιβων - νεανίδων 
 δ)  Επίτευξθ ι ιςοφάριςθ παγκόςμιασ ι ευρωπαϊκισ επίδοςθσ ανδρϊν - γυναικϊν, νζων 

ανδρϊν - νζων γυναικϊν, εφιβων - νεανίδων 
εφόςον 

 
i) είναι εγγεγραμμζνοι με τθ διάκριςι τουσ ςτον ειδικό πίνακα τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ακλθτιςμοφ  τθσ παρ. 3 του άρκρου 34 του ν. 2725/1999, όπωσ αυτό ίςχυε μζχρι τθν 
αντικατάςταςι του με τθν παρ. 8 του άρκρου 18 του ν. 3708/2008 (θ εγγραφι ςτον ειδικό 
πίνακα πιςτοποιείται με ςχετικι βεβαίωςθ που χορθγείται ςτον ακλθτι από τθ Γενικι 
Γραμματεία Ακλθτιςμοφ, εφόςον ζχει προθγθκεί αίτθςθ του ακλθτι για εγγραφι ςτον εν 
λόγω πίνακα και υπουργικι απόφαςθ εγγραφισ του ςε αυτόν), 

ii) είναι κάτοχοι απολυτθρίου Λυκείου ι ιςότιμου ςχολείου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που 
τουσ επιτρζπει ςυμμετοχι ςτισ κάκε φορά ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ επιλογισ για ειςαγωγι 
ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, 

iii) υποβάλουν αίτθςθ ειςαγωγισ, όπου κα δθλϊνουν και το τμιμα, ι τθν ειςαγωγικι 
κατεφκυνςθ τμιματοσ, των Ρανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι., ςτο οποίο επικυμοφν να ειςαχκοφν, 
και τα λοιπά απαιτοφμενα δικαιολογθτικά,  
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ειςάγονται ςτο τμιμα, ι τθν ειςαγωγικι κατεφκυνςθ τμιματοσ, των Ρανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι., τθσ 
προτίμθςισ τουσ, κακ’ υπζρβαςθ του αρικμοφ ειςακτζων, χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό και χωρίσ να 
απαιτείται να ζχουν υποβάλει μθχανογραφικό δελτίο. 

 
Επιςθμαίνεται ότι οι ακλθτζσ που ζχουν υποβάλει ςτο παρελκόν αίτθςθ για ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ βάςει των διατάξεων τθσ παρ. 10 του άρκρου 34 του ν. 2725/1999, όπωσ αυτό ίςχυε μζχρι τθν 
αντικατάςταςι του με τθν παρ. 8 του άρκρου 18 του ν. 3708/2008, και πλθροφν τισ παραπάνω 
προχποκζςεισ μποροφν να αςκιςουν και φζτοσ το δικαίωμά τουσ εφόςον δεν ζχουν παρζλκει τα δφο (2) 
αμζςωσ επόμενα ακαδθμαϊκά ζτθ από αυτό που υπζβαλαν για πρϊτθ φορά αίτθςθ ειςαγωγισ βάςει των 
διατάξεων αυτϊν. Το δικαίωμα επανακτάται με νεότερθ νίκθ ςε διαφορετικι διοργάνωςθ (αρικ. 3225/27-9-
2005 άποψθ του Νομικοφ Συμβοφλου του ΥΡ.Ε.Ρ.Θ., θ οποία ζγινε αποδεκτι από τον Υπουργό ΥΡ.Ε.Ρ.Θ.).  

 
Υπενκυμίηεται ότι οι εν λόγω ακλθτζσ, για τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ το ακαδ. ζτοσ 
2014-2015, κα πρζπει να ζχουν θλικία, κατά το χρόνο υποβολισ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ, ζωσ 22 ετών, εάν 
ιταν ανιλικοι κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 3708/2008, δθλαδι ςτισ 08-10-2008, και ζωσ 30 ετών, εάν ιταν 
ενιλικοι κατά το χρόνο επίτευξθσ τθσ διάκριςισ τουσ.  
 

ΚΕΦΑΛΑΚΟ Β΄ 
ΕΚΑΓΩΓΗ ΑΙΛΗΣΩΝ Ε ΠΟΟΣΟ ΙΕΕΩΝ, 
ΚΑΙ’ ΤΠΕΡΒΑΗ ΣΟΤ ΑΡΚΙΜΟΤ ΕΚΑΚΣΕΩΝ, 

ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ 
(30% για Σ.Ε.Φ.Α.Α. και 1% για λοιπά τμιματα και ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ τμθμάτων των 

Πανεπιςτθμίων και Σ.Ε.Κ.) 
 

Οι ακλθτζσ που ζχουν επιτφχει μία από τισ παρακάτω διακρίςεισ  
 
  α) 7θ - 8θ νίκθ ςε Ευρωπαϊκό Ρρωτάκλθμα ανδρϊν - γυναικϊν, νζων ανδρϊν - νζων γυναικϊν, 

εφιβων - νεανίδων 
  β) 1θ - 6θ νίκθ ςε Ραγκόςμιο Ρρωτάκλθμα παίδων - κοραςίδων 
  γ) 1θ - 6θ νίκθ ςε Ευρωπαϊκό Ρρωτάκλθμα παίδων - κοραςίδων 
 
εφόςον 

 
i) είναι εγγεγραμμζνοι με τθ διάκριςι τουσ ςτον ειδικό πίνακα τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ακλθτιςμοφ  τθσ παρ. 3 του άρκρου 34 του ν. 2725/1999, όπωσ αυτό ίςχυε μζχρι τθν 
αντικατάςταςι του με τθν παρ. 8 του άρκρου 18 του ν. 3708/2008 (θ εγγραφι ςτον ειδικό 
πίνακα πιςτοποιείται με ςχετικι βεβαίωςθ που χορθγείται ςτον ακλθτι από τθ Γενικι 
Γραμματεία Ακλθτιςμοφ, εφόςον ζχει προθγθκεί αίτθςθ του ακλθτι για εγγραφι ςτον εν 
λόγω πίνακα και υπουργικι απόφαςθ εγγραφισ του ςε αυτόν), 

ii) είναι κάτοχοι απολυτθρίου Λυκείου ι ιςότιμου ςχολείου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που 

τουσ επιτρζπει τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, 
iii) είναι κάτοχοι βεβαίωςθσ πρόςβαςθσ μετά από ςυμμετοχι τουσ ςτισ Ρανελλαδικζσ 

Εξετάςεισ και ςυγκεκριμζνα κάτοχοι τθσ βεβαίωςθσ τθσ παρ. 13 του άρκρου 1 του ν. 
2525/1997 ι τθσ βεβαίωςθσ πρόςβαςθσ του άρκρου 4 του ν. 3748/2009 ι βεβαίωςθσ 
βακμολογίασ των πανελλαδικά εξεταηομζνων μακθμάτων των Επαγγελματικϊν Λυκείων 
(Ομάδα Αϋ),  

iv) ζχουν υποβάλει μθχανογραφικό δελτίο ωσ υποψιφιοι για ειςαγωγι με τθ γενικι ςειρά 
ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ το τρζχον ζτοσ, 

v) δεν ζχουν ειςαχκεί το τρζχον ζτοσ με τθ γενικι ςειρά ςε τμιμα, ι ειςαγωγικι κατεφκυνςθ 
τμιματοσ, των Ρανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι., τθσ πρϊτθσ τουσ προτίμθςθσ ςτο μθχανογραφικό 
δελτίο, 

vi) υποβάλουν αίτθςθ ειςαγωγισ και τα λοιπά απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, 
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κρίνονται για ειςαγωγι ςε ποςοςτό κζςεων, κακ’ υπζρβαςθ του αρικμοφ ειςακτζων, ςτα τμιματα και τισ 
ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ τμθμάτων των Ρανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι. που ζχουν δθλϊςει ςτο μθχανογραφικό 
δελτίο το οποίο ζχουν υποβάλει ωσ υποψιφιοι για ειςαγωγι με τθ γενικι ςειρά ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ το τρζχον ζτοσ, ςφμφωνα με τθ ςειρά προτίμθςισ τουσ, εκτόσ του τμιματοσ, ι τθσ ειςαγωγικισ 
κατεφκυνςθσ τμιματοσ, εξ αυτϊν ςτο οποίο ζχουν ειςαχκεί με τθ γενικι ςειρά το τρζχον ζτοσ, κακϊσ και 
των τμθμάτων ι των ειςαγωγικϊν κατευκφνςεων τμθμάτων που ζπονται, ςε ςειρά προτίμθςθσ, ςτο 
μθχανογραφικό τουσ δελτίο. 
 

Επιςθμαίνεται ότι οι ακλθτζσ απόφοιτοι εςπερινοφ Γενικοφ ή Ενιαίου Λυκείου: 
- με βεβαίωςθ πρόςβαςθσ εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου κρίνονται μόνο για τθν ειςαγωγι τουσ ςτα Τ.Ε.Φ.Α.Α.   
-με βεβαίωςθ πρόςβαςθσ θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου, μετά από ςυμμετοχι τουσ ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ 
θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου, μποροφν να διεκδικιςουν τθν ειςαγωγι τουσ ςτα τμιματα και τισ ειςαγωγικζσ 
κατευκφνςεισ τμθμάτων των Πανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι. 
(αρικ. 573/2002 γνωμοδότθςθ του τμιματοσ Ε΄ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, όπωσ ζγινε αποδεκτι από τον 
Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.Θ.) 

 
Οι ακλθτζσ που πλθροφν τισ παραπάνω προχποκζςεισ και κρίνονται για ειςαγωγι κατά τα ανωτζρω:   
 

 α) ςε Τμιματα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) διεκδικοφν ποςοςτό 
κζςεων 30% επιπλζον του αρικμοφ ειςακτζων και επιλζγονται με τα ακόλουκα κριτιρια 
κατά ςειρά: 

 
I. Διάκριςθ ςε άκλθμα ι αγϊνιςμα που περιλαμβάνεται ςτο επίςθμο πρόγραμμα των 

Ολυμπιακϊν Αγϊνων (δθλαδι διεξάγεται με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ οικείασ 
διεκνοφσ ομοςπονδίασ ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ). 

II. Νίκθ ςτθν ανϊτατθ κατθγορία του ακλιματοσ ι του αγωνίςματοσ.  
III. Σειρά προτεραιότθτασ διάκριςθσ που κακορίηεται με απόφαςθ του αρμόδιου για 

τον ακλθτιςμό Υπουργοφ (ςε κάκε ςειρά προτεραιότθτασ προθγοφνται οι ακλθτζσ 
που ζχουν πετφχει υψθλότερθ διάκριςθ ζναντι των υπολοίπων, αρικ. 186/07 
γνωμοδότθςθ Ν.Σ.Κ.).  

IV. Μεγαλφτεροσ βακμόσ ςτον τίτλο ςπουδϊν τουσ. 
V. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ διενεργείται δθμόςια κλιρωςθ. 

 
                   Επιςθμαίνεται ότι ακλθτισ που ειςάγεται ςε Τ.Ε.Φ.Α.Α. υποχρεοφται να ακολουκιςει τθν ειδικότθτα 

του ακλιματοσ ςτο οποίο ςθμείωςε τθ διάκριςθ, με βάςθ τθν οποία ζγινε θ ειςαγωγι του, εφόςον 
το τμιμα ειςαγωγισ του χορθγεί τθν ειδικότθτα αυτι. 

 

β) ςε λοιπά τμιματα και ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ τμθμάτων των Ρανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι. 
διεκδικοφν ποςοςτό κζςεων 1% επιπλζον του αρικμοφ ειςακτζων. Μετά τθν προςαφξθςθ 
του ςυνόλου των μορίων που ζχουν ςυγκεντρϊςει ζπειτα από ςυμμετοχι τουσ ςτισ 
Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ κατά 10%, κα πρζπει να ςυγκεντρϊνουν αρικμό μορίων 
τουλάχιςτον ίςο με τα μόρια που ςυγκζντρωςε το τρζχον ζτοσ ο τελευταίοσ ειςαχκείσ με τθ 
γενικι ςειρά ςτο ςυγκεκριμζνο τμιμα ι ςτθ ςυγκεκριμζνθ ειςαγωγικι κατεφκυνςθ 
τμιματοσ. Για τα τμιματα που απαιτείται εξζταςθ ςε ειδικό μάκθμα, ο βακμόσ ςτο ειδικό 
μάκθμα κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον δζκα (10) πριν τθν προςαφξθςθ των μορίων. 

                             Εφόςον ςυντρζχουν οι προθγοφμενεσ προχποκζςεισ, θ επιλογι γίνεται με κριτιριο το 
ςφνολο των μορίων τουσ, μετά τθν ανωτζρω προςαφξθςθ, και ειςάγονται κατά φκίνουςα 
ςειρά μορίων μζχρι να ςυμπλθρωκοφν οι προβλεπόμενεσ κζςεισ ειςακτζων κάκε τμιματοσ 
ι ειςαγωγικισ κατεφκυνςθσ τμιματοσ.  

                             Αν ςτθν τελευταία κζςθ ιςοβακμοφν δφο ι περιςςότεροι υποψιφιοι, ειςάγεται κατά ςειρά   
προτεραιότθτασ ο ακλθτισ που πζτυχε:  

 
I. Διάκριςθ ςε άκλθμα ι αγϊνιςμα που περιλαμβάνεται ςτο επίςθμο πρόγραμμα των 

Ολυμπιακϊν Αγϊνων. 
II. Νίκθ ςτθν ανϊτατθ κατθγορία του ακλιματοσ ι του αγωνίςματοσ. 
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III. Ανϊτερου επιπζδου διάκριςθ με βάςθ τθ ςειρά προτεραιότθτασ των διακρίςεων 
που κακορίηεται με απόφαςθ του αρμόδιου για τον ακλθτιςμό Υπουργοφ. 

IV. Μεγαλφτερο βακμό ςτον τίτλο ςπουδϊν του. 
V. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ διενεργείται δθμόςια κλιρωςθ. 

 
 
Επιςθμαίνεται ότι οι ακλθτζσ που ζχουν υποβάλει ςτο παρελκόν αίτθςθ για ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ βάςει των διατάξεων τθσ παρ. 13 του άρκρου 34 του ν. 2725/1999, όπωσ αυτό ίςχυε μζχρι τθν 
αντικατάςταςι του με τθν παρ. 8 του άρκρου 18 του ν. 3708/2008, και πλθροφν τισ παραπάνω 
προχποκζςεισ μποροφν να αςκιςουν και φζτοσ το δικαίωμά τουσ εφόςον δεν ζχουν παρζλκει τα δφο (2) 
αμζςωσ επόμενα ακαδθμαϊκά ζτθ από αυτό που υπζβαλαν για πρϊτθ φορά αίτθςθ ειςαγωγισ βάςει των 
διατάξεων αυτϊν. Το δικαίωμα επανακτάται με νεότερθ νίκθ ςε διαφορετικι διοργάνωςθ (αρικ. 3225/27-9-
2005 άποψθ του Νομικοφ Συμβοφλου του ΥΡ.Ε.Ρ.Θ., θ οποία ζγινε αποδεκτι από τον Υπουργό ΥΡ.Ε.Ρ.Θ.).  

 
Υπενκυμίηεται ότι οι εν λόγω ακλθτζσ, για τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ το ακαδ. ζτοσ 
2014-2015, κα πρζπει να ζχουν θλικία, κατά το χρόνο υποβολισ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ, ζωσ 22 ετών, εάν 
ιταν ανιλικοι κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 3708/2008, δθλαδι ςτισ 08-10-2008, και ζωσ 30 ετών, εάν ιταν 
ενιλικοι κατά το χρόνο επίτευξθσ τθσ διάκριςισ τουσ.  
 

ΚΕΦΑΛΑΚΟ Γ΄ 
ΕΚΑΓΩΓΗ ΑΙΛΗΣΩΝ ΜΕ ΔΚΑΚΡΚΕΚ ΣΟ ΚΑΚΚ ΧΩΡΚ ΠΟΟΣΚΚΟ ΠΕΡΚΟΡΚΜΟ, 

ΚΑΙ’ ΤΠΕΡΒΑΗ ΣΟΤ ΑΡΚΙΜΟΤ ΕΚΑΚΣΕΩΝ, 
ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ 

 
Οι ακλθτζσ που ζχουν επιτφχει μία από τισ παρακάτω διακρίςεισ ςε πρωτάκλθμα ςκάκι  
 

 α)  1θ - 3θ νίκθ ςε ατομικοφσ αγϊνεσ ςε Ραγκόςμιο ι Ρανευρωπαϊκό Ρρωτάκλθμα ανδρϊν -   
γυναικϊν, εφιβων - νεανίδων                

 β)  1θ - 6θ νίκθ ςε ομαδικοφσ αγϊνεσ ςε Ολυμπιάδα ανδρϊν ι γυναικϊν 

  
εφόςον 
 

i) είναι κάτοχοι απολυτθρίου Λυκείου ι ιςότιμου ςχολείου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 
ii) υποβάλουν αίτθςθ ειςαγωγισ, όπου κα δθλϊνουν και το τμιμα, ι τθν ειςαγωγικι 

κατεφκυνςθ τμιματοσ, των Ρανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι., ςτο οποίο επικυμοφν να ειςαχκοφν, 
και τα λοιπά απαιτοφμενα δικαιολογθτικά,  
 

ειςάγονται ςτο τμιμα, ι τθν ειςαγωγικι κατεφκυνςθ τμιματοσ, των Ρανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι., τθσ 
προτίμθςισ τουσ, κακ’ υπζρβαςθ του αρικμοφ ειςακτζων, χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό και χωρίσ να 
απαιτείται να ζχουν υποβάλει μθχανογραφικό δελτίο. 
 
Υπενκυμίηεται ότι οι εν λόγω ακλθτζσ, για τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ το ακαδ. ζτοσ 
2014-2015, κα πρζπει να ζχουν θλικία, κατά το χρόνο υποβολισ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ, ζωσ 22 ετών, εάν 
ιταν ανιλικοι κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 3708/2008, δθλαδι ςτισ 08-10-2008, και ζωσ 30 ετών, εάν ιταν 
ενιλικοι κατά το χρόνο επίτευξθσ τθσ διάκριςισ τουσ.  
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Κ   Α   Σ   Η    Γ   Ο   Ρ   Κ   Α      2 

ΑΙΛΗΣΕ ΜΕ ΔΚΑΚΡΚΗ (ΝΚΚΗ) ΠΟΤ ΠΕΣΤΧΑΝ  
ΑΠΟ 8-10-2008 ΜΕΧΡΚ ΚΑΚ 31-8-2014 Ε ΟΛΤΜΠΚΑΚΟΤ, ΠΑΓΚΟΜΚΟΤ ΚΑΚ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΑΓΩΝΕ 

ΚΑΚ ΑΠΟ 1-9-2010 ΜΕΧΡΚ ΚΑΚ 31-8-2014 Ε ΛΟΚΠΟΤ ΑΓΩΝΕ 
(Γενικι Ρροχπόκεςθ για τθν υπαγωγι ακλθτϊν ςτα κεφάλαια ΑϋΒϋ και  Γϋ που ακολουκοφν) 

 

ΚΕΦΑΛΑΚΟ Α΄ 
ΕΚΑΓΩΓΗ ΑΙΛΗΣΩΝ ΧΩΡΚ ΠΟΟΣΚΚΟ ΠΕΡΚΟΡΚΜΟ, 

ΚΑΙ’ ΤΠΕΡΒΑΗ ΣΟΤ ΑΡΚΙΜΟΤ ΕΚΑΚΣΕΩΝ, 
Ε ΣΜΗΜΑ Θ ΕΚΑΓΩΓΚΚΗ ΚΑΣΕΤΙΤΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΩΝ Α.Ε.Κ.  

 

Οι ακλθτζσ που ζχουν επιτφχει μία από τισ παρακάτω διακρίςεισ  
 

 α)  1θ - 6θ νίκθ ςε κερινοφσ ι χειμερινοφσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ 
 β)  1θ - 6θ νίκθ ςε Ραγκόςμιο Ρρωτάκλθμα ανδρϊν - γυναικϊν, νζων ανδρϊν - νζων γυναικϊν, 

εφιβων - νεανίδων  
 γ)  1θ - 3θ νίκθ ςε Ρανευρωπαϊκό Ρρωτάκλθμα ανδρϊν - γυναικϊν, νζων ανδρϊν - νζων 

γυναικϊν, εφιβων - νεανίδων 
 δ)  Επίτευξθ ι ιςοφάριςθ παγκόςμιασ ι πανευρωπαϊκισ επίδοςθσ ανδρϊν - γυναικϊν  
 

εφόςον 
i) ζχουν θλικία ζωσ και 29 ετϊν (ζτοσ γζννθςθσ από το 1985), 
ii) είναι εγγεγραμμζνοι με τθ διάκριςι τουσ ςτον ειδικό πίνακα τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ακλθτιςμοφ  τθσ παρ. 3 του άρκρου 34 του ν. 2725/1999  (θ εγγραφι ςτον ειδικό πίνακα 
πιςτοποιείται με ςχετικι βεβαίωςθ που χορθγείται ςτον ακλθτι από τθ Γενικι Γραμματεία 
Ακλθτιςμοφ, εφόςον ζχει προθγθκεί αίτθςθ του ακλθτι για εγγραφι ςτον εν λόγω πίνακα 
και υπουργικι απόφαςθ εγγραφισ του ςε αυτόν), 

iii) είναι κάτοχοι απολυτθρίου Λυκείου ι ιςότιμου ςχολείου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που 
τουσ επιτρζπει ςυμμετοχι ςτισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ επιλογισ για ειςαγωγι ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, 

iv) υποβάλουν αίτθςθ ειςαγωγισ, όπου κα δθλϊνουν και το τμιμα, ι τθν ειςαγωγικι 
κατεφκυνςθ τμιματοσ, των Ρανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι., ςτο οποίο επικυμοφν να ειςαχκοφν, 
και τα λοιπά απαιτοφμενα δικαιολογθτικά,  
 

ειςάγονται ςτο τμιμα, ι τθν ειςαγωγικι κατεφκυνςθ τμιματοσ, των Ρανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι., τθσ 
προτίμθςισ τουσ, κακ’ υπζρβαςθ του αρικμοφ ειςακτζων, χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό και χωρίσ να 
απαιτείται να ζχουν υποβάλει μθχανογραφικό δελτίο. 

 
Επιςθμαίνεται ότι οι ακλθτζσ που ζχουν υποβάλει ςτο παρελκόν αίτθςθ για ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ βάςει των διατάξεων τθσ παρ. 8 του άρκρου 34 του ν. 2725/1999, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε 
με τθν παρ. 8 του άρκρου 18 του ν. 3708/2008, και πλθροφν τισ παραπάνω προχποκζςεισ μποροφν να 
αςκιςουν και φζτοσ το δικαίωμά τουσ εφόςον δεν ζχουν παρζλκει τα δφο (2) αμζςωσ επόμενα ακαδθμαϊκά 
ζτθ από αυτό που υπζβαλαν για πρϊτθ φορά αίτθςθ ειςαγωγισ βάςει των διατάξεων αυτϊν. Το δικαίωμα 
επανακτάται με νεότερθ νίκθ ςε διαφορετικι διοργάνωςθ (αρικ. 3225/27-9-2005 άποψθ του Νομικοφ 
Συμβοφλου του ΥΡ.Ε.Ρ.Θ., θ οποία ζγινε αποδεκτι από τον Υπουργό ΥΡ.Ε.Ρ.Θ.).  
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ΚΕΦΑΛΑΚΟ Β΄ 
ΕΚΑΓΩΓΗ ΑΙΛΗΣΩΝ ΧΩΡΚ ΠΟΟΣΚΚΟ ΠΕΡΚΟΡΚΜΟ, 

ΚΑΙ’ ΤΠΕΡΒΑΗ ΣΟΤ ΑΡΚΙΜΟΤ ΕΚΑΚΣΕΩΝ, 
Ε ΣΜΗΜΑ ΕΠΚΣΗΜΗ ΦΤΚΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΚ ΑΙΛΗΣΚΜΟΤ (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) 

 

Οι ακλθτζσ που ζχουν επιτφχει μία από τισ παρακάτω διακρίςεισ  
 

 α)  7θ - 8θ νίκθ ςε κερινοφσ ι χειμερινοφσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ 
 β)  7θ - 8θ νίκθ ςε Ραγκόςμιο Ρρωτάκλθμα ανδρϊν - γυναικϊν, νζων ανδρϊν - νζων γυναικϊν, 

εφιβων - νεανίδων  
 γ)  4θ - 8θ νίκθ ςε Ρανευρωπαϊκό Ρρωτάκλθμα ανδρϊν – γυναικϊν 
 δ)  1θ - 3θ νίκθ ςε Ραγκόςμιο Ρρωτάκλθμα παίδων – κοραςίδων  
ε)         1θ - 3θ νίκθ ςε Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ Νεότθτασ 

 ςτ) 1θ - 3θ νίκθ ςε Ραγκόςμιουσ Σχολικοφσ Αγϊνεσ 
η)  Επίτευξθ ι ιςοφάριςθ παγκόςμιασ ι πανευρωπαϊκισ επίδοςθσ νζων ανδρϊν – νζων 

γυναικϊν, εφιβων - νεανίδων 
 

και επικυμοφν να ειςαχκοφν ςε Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), εφόςον 
 

i) ζχουν θλικία ζωσ και 29 ετϊν (ζτοσ γζννθςθσ από το 1985), 
ii) είναι εγγεγραμμζνοι με τθ διάκριςι τουσ ςτον ειδικό πίνακα τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ακλθτιςμοφ  τθσ παρ. 3 του άρκρου 34 του ν. 2725/1999  (θ εγγραφι ςτον ειδικό πίνακα 
πιςτοποιείται με ςχετικι βεβαίωςθ που χορθγείται ςτον ακλθτι από τθ Γενικι Γραμματεία 
Ακλθτιςμοφ, εφόςον ζχει προθγθκεί αίτθςθ του ακλθτι για εγγραφι ςτον εν λόγω πίνακα 
και υπουργικι απόφαςθ εγγραφισ του ςε αυτόν), 

iii) είναι κάτοχοι απολυτθρίου Λυκείου ι ιςότιμου ςχολείου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που 
τουσ επιτρζπει ςυμμετοχι ςτισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ επιλογισ για ειςαγωγι ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, 

iv) υποβάλουν αίτθςθ ειςαγωγισ, όπου κα δθλϊνουν το Τ.Ε.Φ.Α.Α. ςτο οποίο επικυμοφν να 
ειςαχκοφν, και τα λοιπά απαιτοφμενα δικαιολογθτικά,  

 
ειςάγονται ςτο Τ.Ε.Φ.Α.Α. τθσ προτίμθςισ τουσ, κακ’ υπζρβαςθ του αρικμοφ ειςακτζων, χωρίσ ποςοτικό 
περιοριςμό και χωρίσ να απαιτείται να ζχουν υποβάλει μθχανογραφικό δελτίο. 

 
Επιςθμαίνεται ότι οι ακλθτζσ που ζχουν υποβάλει ςτο παρελκόν αίτθςθ για ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ βάςει των διατάξεων τθσ παρ. 8 του άρκρου 34 του ν. 2725/1999, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε 
με τθν παρ. 8 του άρκρου 18 του ν. 3708/2008, και πλθροφν τισ παραπάνω προχποκζςεισ μποροφν να 
αςκιςουν και φζτοσ το δικαίωμά τουσ εφόςον δεν ζχουν παρζλκει τα δφο (2) αμζςωσ επόμενα ακαδθμαϊκά 
ζτθ από αυτό που υπζβαλαν για πρϊτθ φορά αίτθςθ ειςαγωγισ βάςει των διατάξεων αυτϊν. Το δικαίωμα 
επανακτάται με νεότερθ νίκθ ςε διαφορετικι διοργάνωςθ (αρικ. 3225/27-9-2005 άποψθ του Νομικοφ 
Συμβοφλου του ΥΡ.Ε.Ρ.Θ., θ οποία ζγινε αποδεκτι από τον Υπουργό ΥΡ.Ε.Ρ.Θ.).  
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ΚΕΦΑΛΑΚΟ Γ΄ 
ΕΚΑΓΩΓΗ ΑΙΛΗΣΩΝ Ε ΠΟΟΣΟ ΙΕΕΩΝ, 
ΚΑΙ’ ΤΠΕΡΒΑΗ ΣΟΤ ΑΡΚΙΜΟΤ ΕΚΑΚΣΕΩΝ, 

ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ 
(20% για Σ.Ε.Φ.Α.Α., ςτισ περιπτώςεισ που προβλζπεται ειςαγωγι τουσ ςε αυτά,  και 3% για λοιπά 

τμιματα και ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ τμθμάτων των Α.Ε.Κ.) 
 
 

Οι ακλθτζσ που ζχουν επιτφχει μία από τισ παρακάτω διακρίςεισ, ι δφο αν πρόκειται για 1θ  νίκθ τόςο ςε 
Ρανελλινιουσ Μακθτικοφσ - Σχολικοφσ Αγϊνεσ όςο και ςε Ρανελλινιουσ Αγϊνεσ δεδομζνου ότι ο 
ςυνδυαςμόσ αυτόσ τουσ παρζχει προςαφξθςθ 21% για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 11% για τα άλλα τμιματα και τισ 
ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ τμθμάτων των Ρανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι., 
 
  

Διάκριςθ Προςαφξθςθ για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α. 

Προςαφξθςθ για τα άλλα τμιματα 
και τισ ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ 
τμθμάτων των Πανεπιςτθμίων και 

Σ.Ε.Κ. 

Επίτευξθ ι ιςοφάριςθ παγκόςμιασ 
επίδοςθσ παίδων- κοραςίδων 

− 25% 

4θ-8θ νίκθ ςε Ραγκόςμιο 
Ρρωτάκλθμα παίδων - κοραςίδων 

35% 15% 

1θ-3θ νίκθ  ςε Ρανευρωπαϊκό 
Ρρωτάκλθμα παίδων-κοραςίδων 

40% 20% 

Επίτευξθ ι ιςοφάριςθ ευρωπαϊκισ 
επίδοςθσ παίδων - κοραςίδων 

40% 20% 

4θ-8θ νίκθ ςε Ρανευρωπαϊκό 
Ρρωτάκλθμα νζων ανδρϊν - νζων 
γυναικϊν, εφιβων - νεανίδων 

30% 20% 

4θ-8θ νίκθ   ςε Ρανευρωπαϊκό 
Ρρωτάκλθμα παίδων - κοραςίδων 

30% 15% 

1θ-3θ νίκθ ςε Μεςογειακοφσ Αγϊνεσ 30% 15% 

1θ νίκθ ςε Ρανελλινιουσ Αγϊνεσ 
όλων των κατθγοριϊν 

20% 10% 

2θ νίκθ ςε Ρανελλινιουσ Αγϊνεσ 
όλων των κατθγοριϊν 

20% 8% 

3θ νίκθ ςε Ρανελλινιουσ Αγϊνεσ 
όλων των κατθγοριϊν 

20% 7% 

Επίτευξθ ι ιςοφάριςθ πανελλινιασ 
επίδοςθσ ςε αγϊνιςμα όλων των 
κατθγοριϊν 

20% 10% 

1θ  νίκθ ςε Ρανελλινιουσ 
Μακθτικοφσ - Σχολικοφσ Αγϊνεσ 

20% 10% 

2θ  νίκθ ςε Ρανελλινιουσ 
Μακθτικοφσ - Σχολικοφσ Αγϊνεσ 

20% 8% 

3θ  νίκθ ςε Ρανελλινιουσ 
Μακθτικοφσ - Σχολικοφσ Αγϊνεσ 

20% 7% 

 
και  
 
οι ακλθτζσ που ζχουν επιτφχει μία από τισ παρακάτω διακρίςεισ  
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Διάκριςθ 

Προςαφξθςθ για τα τμιματα και τισ 
ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ τμθμάτων των 

Πανεπιςτθμίων και Σ.Ε.Κ., εκτόσ των 
Σ.Ε.Φ.Α.Α. 

7θ - 8θ νίκθ ςε ςε κερινοφσ ι χειμερινοφσ Ολυμπιακοφσ 
Αγϊνεσ 

30% 

7θ - 8θ νίκθ ςε Ραγκόςμιο Ρρωτάκλθμα ανδρϊν - γυναικϊν, 
νζων ανδρϊν-νζων γυναικϊν, 
εφιβων –νεανίδων 

30% 

4θ - 8θ νίκθ ςε Ρανευρωπαϊκό Ρρωτάκλθμα ανδρϊν  -
γυναικϊν 

30% 

1θ - 3θ νίκθ ςε Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ Νεότθτασ 25% 

1θ - 3θ νίκθ ςε Ραγκόςμιο Ρρωτάκλθμα 
παίδων- κοραςίδων 

25% 

1θ - 3θ νίκθ ςε Ραγκόςμιουσ Σχολικοφσ Αγϊνεσ 
 

22% 

 

και δεν επικυμοφν να ειςαχκοφν ςε Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά τα οριηόμενα ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο (Κεφ. Βϋ ) 
 
εφόςον 
 

i) ζχουν θλικία ζωσ και 29 ετϊν (ζτοσ γζννθςθσ από το 1985), 

ii) είναι εγγεγραμμζνοι με τθ διάκριςι τουσ, ι τισ διακρίςεισ τουσ αν πρόκειται για 1θ  νίκθ 

τόςο ςε Ρανελλινιουσ Μακθτικοφσ - Σχολικοφσ Αγϊνεσ όςο και ςε Ρανελλινιουσ Αγϊνεσ, 
ςτον ειδικό πίνακα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ  τθσ παρ. 3 του άρκρου 34 του ν. 
2725/1999  (θ εγγραφι ςτον ειδικό πίνακα πιςτοποιείται με ςχετικι βεβαίωςθ που 
χορθγείται ςτον ακλθτι από τθ Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ, εφόςον ζχει προθγθκεί 
αίτθςθ του ακλθτι για εγγραφι ςτον εν λόγω πίνακα και υπουργικι απόφαςθ εγγραφισ 
του ςε αυτόν), 

iii) είναι κάτοχοι απολυτθρίου Λυκείου ι ιςότιμου ςχολείου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που 
τουσ επιτρζπει ςυμμετοχι ςτισ ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ επιλογισ για ειςαγωγι ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, 

iv) είναι κάτοχοι βεβαίωςθσ πρόςβαςθσ μετά από ςυμμετοχι τουσ ςτισ Ρανελλαδικζσ 
Εξετάςεισ και ςυγκεκριμζνα κάτοχοι τθσ βεβαίωςθσ τθσ παρ. 13 του άρκρου 1 του ν. 
2525/1997 ι τθσ βεβαίωςθσ πρόςβαςθσ του άρκρου 4 του ν. 3748/2009 ι βεβαίωςθσ 
βακμολογίασ των πανελλαδικά εξεταηομζνων μακθμάτων των Επαγγελματικϊν Λυκείων 
(Ομάδα Αϋ),  

v) ζχουν υποβάλει μθχανογραφικό δελτίο ωσ υποψιφιοι για ειςαγωγι με τθ γενικι ςειρά 
ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ το τρζχον ζτοσ, 

vi) δεν ζχουν ειςαχκεί το τρζχον ζτοσ με τθ γενικι ςειρά ςε τμιμα, ι ειςαγωγικι κατεφκυνςθ 
τμιματοσ, των Ρανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι., τθσ πρϊτθσ τουσ προτίμθςθσ ςτο μθχανογραφικό 
δελτίο (εκτόσ Τ.Ε.Φ.Α.Α. όςον αφορά τουσ ακλθτζσ με διάκριςθ του δεφτερου πίνακα και 
τουσ ακλθτζσ με επίτευξθ ι ιςοφάριςθ παγκόςμιασ επίδοςθσ παίδων- κοραςίδων), 

vii) υποβάλουν αίτθςθ ειςαγωγισ και τα λοιπά απαιτοφμενα δικαιολογθτικά,  
 

κρίνονται για ειςαγωγι ςε ποςοςτό κζςεων, κακ’ υπζρβαςθ του αρικμοφ ειςακτζων,  

οι μεν πρώτοι (με διάκριςθ, ι διακρίςεισ, αν πρόκειται για 1θ  νίκθ τόςο ςε Ρανελλινιουσ Μακθτικοφσ - 
Σχολικοφσ Αγϊνεσ όςο και ςε Ρανελλινιουσ Αγϊνεσ, του πρώτου πίνακα) ςτα τμιματα και τισ ειςαγωγικζσ 
κατευκφνςεισ τμθμάτων των Ρανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι. - πλθν των Τ.Ε.Φ.Α.Α. όταν πρόκειται για ακλθτζσ με 
επίτευξθ ι ιςοφάριςθ παγκόςμιασ επίδοςθσ παίδων- κοραςίδων - που ζχουν δθλϊςει ςτο μθχανογραφικό 
δελτίο το οποίο ζχουν υποβάλει ωσ υποψιφιοι για ειςαγωγι με τθ γενικι ςειρά ςτθν τριτοβάκμια 
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εκπαίδευςθ το τρζχον ζτοσ, ςφμφωνα με τθ ςειρά προτίμθςισ τουσ, εκτόσ του τμιματοσ, ι τθσ ειςαγωγικισ 
κατεφκυνςθσ τμιματοσ, εξ αυτϊν, ςτο οποίο ζχουν ειςαχκεί με τθ γενικι ςειρά το τρζχον ζτοσ, κακϊσ και 
των τμθμάτων ι των ειςαγωγικϊν κατευκφνςεων τμθμάτων που ζπονται, ςε ςειρά προτίμθςθσ, ςτο 
μθχανογραφικό τουσ δελτίο,  
οι δε δεφτεροι (με διάκριςθ του δεφτερου πίνακα) ςτα τμιματα και τισ ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ 
τμθμάτων των Ρανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι., πλθν των Τ.Ε.Φ.Α.Α.,  που ζχουν δθλϊςει ςτο μθχανογραφικό 
δελτίο το οποίο ζχουν υποβάλει ωσ υποψιφιοι για ειςαγωγι με τθ γενικι ςειρά ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ το τρζχον ζτοσ, ςφμφωνα με τθ ςειρά προτίμθςισ τουσ, εκτόσ του τμιματοσ, ι τθσ ειςαγωγικισ 
κατεφκυνςθσ τμιματοσ, εξ αυτϊν, ςτο οποίο ζχουν ειςαχκεί με τθ γενικι ςειρά το τρζχον ζτοσ, κακϊσ και 
των τμθμάτων ι των ειςαγωγικϊν κατευκφνςεων τμθμάτων που ζπονται, ςε ςειρά προτίμθςθσ, ςτο 
μθχανογραφικό τουσ δελτίο. 
 
Επιςθμαίνεται ότι οι ακλθτζσ απόφοιτοι εςπερινοφ Γενικοφ ή Ενιαίου Λυκείου, μετά από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ 
Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ θμεριςιων Γενικών Λυκείων και ζχοντασ τθν αντίςτοιχθ βεβαίωςθ πρόςβαςθσ, μποροφν να 
διεκδικιςουν τθν ειςαγωγι τουσ ςτα αντίςτοιχα τμιματα και τισ ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ τμθμάτων των 
Πανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι.. 

(αρικ. 573/2002 γνωμοδότθςθ του τμιματοσ Ε΄ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, όπωσ ζγινε αποδεκτι από τον 
Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.Θ.) 

 
Οι ακλθτζσ που πλθροφν τισ παραπάνω προχποκζςεισ και κρίνονται για ειςαγωγι κατά τα ανωτζρω:  
 
 α)   ςε Τ.Ε.Φ.Α.Α. διεκδικοφν ποςοςτό κζςεων 20% επιπλζον του αρικμοφ ειςακτζων,  
 β)      ςε λοιπά τμιματα και ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ τμθμάτων των Ρανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι.   

διεκδικοφν ποςοςτό κζςεων 3% επιπλζον του αρικμοφ ειςακτζων.  
Σε κάκε περίπτωςθ, μετά τθν προςαφξθςθ, κατά το ποςοςτό που αναφζρεται ςτουσ ανωτζρω πίνακεσ, του 
ςυνόλου των μορίων που ζχουν ςυγκεντρϊςει ζπειτα από ςυμμετοχι τουσ ςτισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ, κα 
πρζπει να ςυγκεντρϊνουν αρικμό μορίων τουλάχιςτον ίςο με το 90% των μορίων που ςυγκζντρωςε το 
τρζχον ζτοσ ο τελευταίοσ ειςαχκείσ με τθ γενικι ςειρά ςτο ςυγκεκριμζνο τμιμα ι ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
ειςαγωγικι κατεφκυνςθ τμιματοσ. Για τα τμιματα που απαιτείται εξζταςθ ςε ειδικό μάκθμα, ο βακμόσ ςτο 
ειδικό μάκθμα κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον δζκα (10) πριν τθν προςαφξθςθ των μορίων. 
Εφόςον ςυντρζχουν οι προθγοφμενεσ προχποκζςεισ, θ επιλογι γίνεται με κριτιριο το ςφνολο των μορίων 
τουσ, μετά τθν προςαφξθςθ, και ειςάγονται κατά φκίνουςα ςειρά μορίων μζχρι να ςυμπλθρωκοφν οι 
προβλεπόμενεσ κζςεισ ειςακτζων κάκε τμιματοσ ι ειςαγωγικισ κατεφκυνςθσ τμιματοσ.  
Αν ςτθν τελευταία κζςθ ιςοβακμοφν δφο ι περιςςότεροι υποψιφιοι, ειςάγεται κατά ςειρά προτεραιότθτασ 
ο ακλθτισ που πζτυχε:  
 

I. Διάκριςθ ςε άκλθμα ι αγϊνιςμα που περιλαμβάνεται ςτο επίςθμο πρόγραμμα των Ολυμπιακϊν 
Αγϊνων.  

II. Νίκθ ςτθν ανϊτατθ κατθγορία του ακλιματοσ ι του αγωνίςματοσ.  
III. Ανϊτερου επιπζδου διάκριςθ με βάςθ τθ ςειρά προτεραιότθτασ των διακρίςεων που κακορίηεται 

με απόφαςθ του αρμόδιου για τον ακλθτιςμό Υπουργοφ.  
IV. Μεγαλφτερο βακμό ςτον τίτλο ςπουδϊν του.  
V. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ διενεργείται δθμόςια κλιρωςθ. 

 
                  Επιςθμαίνεται ότι ακλθτισ που ειςάγεται ςε Τ.Ε.Φ.Α.Α. υποχρεοφται να ακολουκιςει τθν ειδικότθτα του ακλιματοσ 

ςτο οποίο ςθμείωςε τθ διάκριςθ, με βάςθ τθν οποία ζγινε θ ειςαγωγι του, εφόςον το τμιμα ειςαγωγισ του χορθγεί 
τθν ειδικότθτα αυτι. 

 
Επιπλζον, επιςθμαίνεται ότι οι ακλθτζσ που ζχουν υποβάλει ςτο παρελκόν αίτθςθ για ειςαγωγι ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ βάςει των διατάξεων τθσ παρ. 8 του άρκρου 34 του ν. 2725/1999, όπωσ αυτό 
αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 8 του άρκρου 18 του ν. 3708/2008, και πλθροφν τισ παραπάνω προχποκζςεισ 
μποροφν να αςκιςουν και φζτοσ το δικαίωμά τουσ εφόςον δεν ζχουν παρζλκει τα δφο (2) αμζςωσ επόμενα 
ακαδθμαϊκά ζτθ από αυτό που υπζβαλαν για πρϊτθ φορά αίτθςθ ειςαγωγισ βάςει των διατάξεων αυτϊν. 
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Το δικαίωμα επανακτάται με νεότερθ νίκθ ςε διαφορετικι διοργάνωςθ (αρικ. 3225/27-9-2005 άποψθ του 
Νομικοφ Συμβοφλου του ΥΡ.Ε.Ρ.Θ., θ οποία ζγινε αποδεκτι από τον Υπουργό ΥΡ.Ε.Ρ.Θ.).  
 
 
ΠΡΟΟΧΗ: Σα άτομα με αναπθρίεσ (Α.Μ.Ε.Α.), τα οποία ζχουν χαρακτθριςτεί ακλθτζσ από τθν ειδικι 
επιτροπι τθσ παρ. 5 του άρκρου 29 του ν. 2725/1999, ειςάγονται ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κατά τα 
οριηόμενα ςτα ανωτζρω Κεφάλαια (Α΄,Β΄,Γ΄), ςε ςυνδυαςμό με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 14 
του άρκρου 34 του ν. 2725/1999, όπωσ ςυμπλθρώκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 38 του ν. 4115/2013.  
 
 

ΔΚΚΑΚΟΛΟΓΗΣΚΚΑ  ΑΙΛΗΣΩΝ ΚΑΚ ΣΩΝ ΔΤΟ (2) ΚΑΣΗΓΟΡΚΩΝ 
ΣΡΟΠΟ, ΣΟΠΟ ΚΑΚ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟΤ 

(αρικ. Φ.151/110270/Β6/ 15 -07-2014 υπουργικι απόφαςθ «Ειςαγωγι ακλθτϊν με αγωνιςτικζσ διακρίςεισ ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ.»  (ΦΕΚ Βϋ 1920/16 -07-2014))  

 
 

1. Οι ακλθτζσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ των ΚΑΣΗΓΟΡΚΩΝ 1 και 2 και επικυμοφν τθν ειςαγωγι τουσ 
ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ το ακαδ. ζτοσ 2014-2015 υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α.  Αίτθςθ, με βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από δθμόςια υπθρεςία (π.χ. ΚΕΡ, αςτυνομικό 
τμιμα), για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία επιλογισ ακλθτϊν για ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ (υπόδειγμα 1).  

    ΠΡΟΟΧΗ: Ειδικά οι ακλθτζσ που διεκδικοφν ειςαγωγι ςφμφωνα με τα Κεφάλαια Αϋ και Γϋ τθσ 
Κατθγορίασ 1 και ςφμφωνα με το Κεφάλαιο Αϋ τθσ Κατθγορίασ 2 ςτθν αίτθςι τουσ δθλϊνουν και το 
τμιμα, ι τθν ειςαγωγικι κατεφκυνςθ τμιματοσ, των Ρανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι., ςτο οποίο επικυμοφν 
να ειςαχκοφν, ενϊ οι ακλθτζσ που διεκδικοφν ειςαγωγι ςφμφωνα το Κεφάλαιο Βϋ τθσ Κατθγορίασ 2 
δθλϊνουν ςε αυτιν το Τ.Ε.Φ.Α.Α. ςτο οποίο επικυμοφν να ειςαχκοφν. 

β.  Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο πρωτότυπθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ακλθτι ςτον ειδικό πίνακα που τθρείται 
ςτθ Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ (Γ.Γ.Α.)  ι ευκρινζσ φωτοαντίγραφο ακριβοφσ αντιγράφου αυτισ.  

  Ειδικά οι ακλθτζσ του Κεφαλαίου Γϋ τθσ Κατθγορίασ 2 με 1θ νίκθ τόςο ςε Ρανελλινιουσ Μακθτικοφσ - 
Σχολικοφσ Αγϊνεσ όςο και ςε Ρανελλινιουσ Αγϊνεσ υποβάλλουν, εφόςον επικυμοφν να κρικοφν για 
ειςαγωγι και με τισ δφο διακρίςεισ, δφο τζτοια φωτοαντίγραφα, ζνα για κάκε διάκριςθ. 

      ΠΡΟΟΧΗ: Οι βεβαιϊςεισ εγγραφισ ςτον ειδικό πίνακα τθσ Γ.Γ.Α. των ακλθτών που υπάγονται ςτθν 
Κατθγορία 2 τθσ παροφςασ εγκυκλίου κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από τθ Γ.Γ.Α. μετά τθν 20θ Μαΐου 
2013.  

γ.      Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου. 
δ. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999, 

όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 1 κεφ. Αϋ του ν. 4250/2014, τίτλου απόλυςθσ από 
Λφκειο. 

ε. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο τθσ πρωτότυπθσ βεβαίωςθσ τθσ παρ. 13 του άρκρου 1 του ν. 2525/1997 
(βεβαίωςθ πρόςβαςθσ ΓΕ.Λ.) ι τθσ πρωτότυπθσ βεβαίωςθσ πρόςβαςθσ του άρκρου 4 του ν. 
3748/2009 (βεβαίωςθ πρόςβαςθσ ΕΡΑ.Λ. (Ομάδα Βϋ)) ι πρωτότυπθσ βεβαίωςθσ βακμολογίασ των 
πανελλαδικά εξεταηομζνων μακθμάτων των ΕΡΑ.Λ. (Ομάδα Αϋ).  

           Δεν υποβάλλεται από τουσ ακλθτζσ που διεκδικοφν ειςαγωγι ςφμφωνα με τα Κεφάλαια Αϋ και Γϋ τθσ 
Κατθγορίασ 1 και ςφμφωνα με τα Κεφάλαια Αϋ και Βϋ τθσ Κατθγορίασ 2. 

ςτ.    Υπεφκυνθ διλωςθ (υπόδειγμα 2), με βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από δθμόςια υπθρεςία 
(π.χ. ΚΕΡ, αςτυνομικό τμιμα), ςτθν οποία ο ακλθτισ κα δθλϊνει τθ διάκριςθ βάςει τθσ οποίασ 
επικυμεί να ειςαχκεί ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, το άκλθμα ι αγϊνιςμα ακλιματοσ ςτο οποίο 
ςθμείωςε τθ διάκριςθ, τθν κατθγορία και τθ χρονολογία τθσ  διάκριςθσ, κακϊσ και το ζτοσ κατά το 
οποίο υπζβαλε για πρϊτθ φορά αίτθςθ ειςαγωγισ ωσ ακλθτισ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ.  

          ΠΡΟΟΧΗ: Ειδικά οι ακλθτζσ του Κεφαλαίου Γϋ τθσ Κατθγορίασ 2 με 1θ νίκθ ςε Ρανελλινιουσ 
Μακθτικοφσ - Σχολικοφσ Αγϊνεσ και με 1θ νίκθ ςε Ρανελλινιουσ Αγϊνεσ, εφόςον επικυμοφν να 
κρικοφν για ειςαγωγι και με τισ δφο διακρίςεισ, κα δθλϊνουν ςε αυτιν και τισ δφο διακρίςεισ. 

η.  Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο δελτίου υγειονομικισ εξζταςθσ από Επιτροπι Υγειονομικισ Εξζταςθσ και 
Ρρακτικισ Δοκιμαςίασ. 
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            ΠΡΟΟΧΗ: Αφορά μόνον ακλθτζσ του Κεφαλαίου Βϋ τθσ Κατθγορίασ 1 που ζχουν δθλϊςει Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
ςτο μθχανογραφικό τουσ δελτίο και εξετάςτθκαν από Επιτροπι Υγειονομικισ Εξζταςθσ και Ρρακτικισ 
Δοκιμαςίασ. 

 
2. Η αίτθςθ και τα λοιπά δικαιολογθτικά υποβάλλονται για το ζτοσ 2014 ταχυδρομικώσ, με ςυςτθμζνθ 
επιςτολι (ευανάγνωςτθ θμερομθνία ςφραγίδασ ταχυδρομικισ υπθρεςίασ, δθμόςιασ ι ιδιωτικισ), από τθν 
1θ ζωσ τθ 10θ επτεμβρίου(1), ςτθ Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Διεξαγωγισ Εξετάςεων του Υπουργείου 
Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, για τθν Επιτροπι Επιλογισ Ακλθτϊν, και ςυγκεκριμζνα υποβάλλονται ςτθν 
ακόλουκθ ταχυδρομικι διεφκυνςθ: 

Τπουργείο Παιδείασ και Ιρθςκευμάτων 

Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Διεξαγωγισ Εξετάςεων 

Ανδρζα Παπανδρζου 37 - Σ.Κ. 15180 - Μαροφςι  

Γραφείο 0091, με τθν ζνδειξθ « Επιτροπι Επιλογισ Ακλθτών» 

 

(1) Ωσ θμερομθνία υποβολισ κεωρείται εκείνθ  τθσ κατάκεςθσ τθσ επιςτολισ ςτθν ταχυδρομικι υπθρεςία. 

……………………………………………………………………….. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτα αναγραφόμενα ςτθν 
εγκφκλιο τθλζφωνα. Για πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον ειδικό πίνακα τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ (Γ.Γ.Α.), μποροφν να απευκφνονται ςτο 213-1316000 (τθλεφωνικό κζντρο 
ΓΓΑ). Οι υποψιφιοι μποροφν να πλθροφορθκοφν τα αποτελζςματα επιτυχόντων – αποτυχόντων μζςω 
διαδικτφου ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων www.minedu.gov.gr 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

   ΑΙΑΝΑΚΟ ΚΤΡΚΑΖΗ 
 

υνθμμζνα:  
1. Ζντυπο αίτθςθσ (1 ςελ.)  
2. Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (2 ςελ.)  

Εςωτερικι διανομι:                                                                              
1. Γραφείο κ. Υπουργοφ 
2. Γραφείο Υφυπουργοφ κ. Α. Δερμεντηόπουλου 
3. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα 
4. Δ/νςθ Φυςικισ Αγωγισ (10)  
5. Δ/νςθ Σπουδϊν Δευτ/κμιασ Εκπ/ςθσ (3) 
6.   Δ/νςθ Οργάνωςθσ και Διεξαγωγισ Εξετάςεων Τμιμα Αϋ (60) - Τμιμα Βϋ 

7.   Γ.Ε.ΡΟ. (60)                                                                  
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ1  

ΑΚΣΗΗ 
 

ΕΠΩΝΤΜΟ: .....................................................................  

ΟΝΟΜΑ: .........................................................................  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ: ...........................................................  

ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ: ........................................................  

ΚΩΔΚΚΟ ΑΡΚΙΜΟ ΤΠΟΨΗΦΚΟΤ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΚΚΩΝ): 

        

ΑΡΚΙ. ΔΕΛΣΚΟΤ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ : 

        

ΕΚΔΟΤΑ ΑΡΧΗ: ..............................................................  

ΕΣΟ ΓΕΝΝΗΗ: ............................................................  

ΔΚΕΤΙΤΝΗ ΚΑΣΟΚΚΚΑ  

(οδόσ, αρικμόσ, πόλθ): ...................................................  

 .......................................................................................  

ΝΟΜΟ: .........................................................................  

ΣΑΧΤΔΡΟΜΚΚΟ ΚΩΔΚΚΑ: .............................................  

ΣΗΛΕΦΩΝΟ 

τακερό: .........................................................................  

Κινθτό: ...........................................................................  

 

ΙΕΜΑ: Συμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ ακλθτϊν 

ζτουσ 2014. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΚΑ: ..............................................................  

ΣΟΠΟ: ...........................................................................  

ΠΡΟ 
ΤΠΟΤΡΓΕΚΟ ΠΑΚΔΕΚΑ ΚΑΚ ΙΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

Δ/νςθ Οργάνωςθσ & Διεξαγωγισ Εξετάςεων 
Σμιμα Α΄ 

(για τθν Επιτροπι Επιλογισ Ακλθτϊν) 
 

Ανδρζα Παπανδρζου 37 
Σ.Κ.: 15180 - ΜΑΡΟΤΚ 

 
     Σασ υποβάλλω τα δικαιολογθτικά που ορίηονται  ςτθν 
εγκφκλιο του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων που 
αφορά τθν ειςαγωγι ακλθτϊν ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ το ακαδ. ζτοσ 2014-2015 και ηθτϊ τθ 
ςυμμετοχι μου ςτθ διαδικαςία επιλογισ ακλθτϊν ζτουσ 
2014 για τθν ειςαγωγι μου: 
 
α) Στο Τμιμα / Ειςαγωγικι Κατεφκυνςθ 

………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………….… 

ΚΩΔΙΚΟΣ Τμιματοσ / Ειςαγωγικισ Κατεφκυνςθσ 

……………………………………………………………………………………………. 

(Για τουσ ακλθτζσ των Κεφαλαίων Α΄ και Γ΄ τθσ 

Κατθγορίασ 1 και των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ τθσ 

Κατθγορίασ 2 και για τα τμιματα/ειςαγωγικζσ 

κατευκφνςεισ τμθμάτων των Πανεπιςτθμίων και Σ.Ε.Κ. 

που διεκδικοφν) 

 

β) Στα τμιματα και τισ ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ 

τμθμάτων των Ρανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι., με τθ ςειρά που τα 

διλωςα ςτο μθχανογραφικό μου δελτίο ζτουσ 2014. 

(Για τουσ ακλθτζσ του Κεφαλαίου Β΄ τθσ Κατθγορίασ 1 και 

του Κεφαλαίου Γ΄ τθσ Κατθγορίασ 2 και για τα 

τμιματα/ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ τμθμάτων εκ των 

προαναφερομζνων που διεκδικοφν) 

Ο/Η ΑΚΣ……….. 
 

 
             (Υπογραφι) 

 
ΒΕΒΑΚΩΝΕΣΑΚ ΣΟ ΓΝΗΚΟ ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ  

(από Δθμόςια Τπθρεςία) 

 

 

(Τπογραφι & φραγίδα Δθμόςιασ Τπθρεςίασ) 
 

ΗΜΕΚΩΗ 
• Ο υποψιφιοσ βάηει ςε κφκλο τθν αϋ ι βϋ περίπτωςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθν κατθγορία ςτθν οποία υπάγεται. 
• Πςοι βάηουν ςε κφκλο τθν αϋ περίπτωςθ κα πρζπει να 
αναγράψουν το τμιμα, ι τθν ειςαγωγικι κατεφκυνςθ τμιματοσ, 
των Ρανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι., ςτο οποίο επικυμοφν να ειςαχκοφν 
(π.χ. Νομικισ (Κομοτθνισ)) και τον κωδικό του τμιματοσ με βάςθ 
το μθχανογραφικό δελτίο του 2014. 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2 

 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ      

ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)                                                                              

 

ΠΡΟ
(1)

: ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
Γ/λζε Οξγάλσζεο & Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ (για ηην Επιηποπή Επιλογήρ Αθληηών) 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ(Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ (Δmail):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
1) α. Φέηος, είναι η ………………..(πξώηε ή δεύηεξε ή ηξίηε) θορά ποσ κάνφ τρήζη ηης καηφηέρφ διάκριζης γηα 

ηελ εηζαγσγή κνπ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο κε ηελ θαηεγνξία ησλ αζιεηώλ. 
 
ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ (π.ρ. αλδξώλ- γπλαηθώλ, παίδσλ- θνξαζίδσλ): 

ΑΘΛΗΜΑ: 

ΑΓΩΝΙΜΑ: 

ΓΙΑΚΡΙΗ:  ………..     λίθε 

ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑΚΡΙΗ: 

 

(Εάν έσεηε ξανακάνει σπήζη ηηρ ανωηέπω διάκπιζηρ για ηην ειζαγωγή ζαρ ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη ηηρ Ελλάδαρ με 

ηην καηηγοπία ηων αθληηών, ζςμπληπώζηε ηο παπακάηω κενό.)  

 Η πρώηη θορά ποσ έκανα τρήζη ηης ανφηέρφ διάκριζης ήηαλ ην έηνο ……………. . 
  

 

 

β. (Δάν είζηε σπουήθιος ηης Καηηγορίας 2 Κεθ. Γ΄ ηεο εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

πνπ αθνξά ηελ εηζαγσγή αζιεηώλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ην αθαδ. έηνο 2014-2015, με 1
η
 νίκη ηόζο ζε 

Πανελλήνιοσς Μαθηηικούς - τολικούς Αγώνες όζο και ζε Πανελλήνιοσς Αγώνες
(4) 

ζσμπληρώζηε ηα ζηοιτεία 

ηης 2
ης

 διάκριζης παρακάηφ.)  
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ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ (π.ρ. αλδξώλ- γπλαηθώλ, παίδσλ- θνξαζίδσλ) : 

ΑΘΛΗΜΑ: 

ΑΓΩΝΙΜΑ: 

ΓΙΑΚΡΙΗ:  ……….. λίθε 

ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑΚΡΙΗ: 

  

Φέηος, είναι η …………… (πξώηε ή δεύηεξε ή ηξίηε) θορά ποσ κάνφ τρήζη ηης ανφηέρφ διάκριζης γηα ηελ 

εηζαγσγή κνπ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο κε ηελ θαηεγνξία ησλ αζιεηώλ. 

(Δάλ έρεηε μαλαθάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δηάθξηζεο γηα ηελ εηζαγσγή ζαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο κε 

ηελ θαηεγνξία ησλ αζιεηώλ, ζπκπιεξώζηε ην παξαθάησ θελό.)  

 Η πρώηη θορά ποσ έκανα τρήζη ηης ανφηέρφ διάκριζης ήηαλ ην έηνο ……………. . 
  

 

2) (Δάλ, ζην παξειζόλ, έρεηε θάλεη ρξήζε άιιεο δηάθξηζεο/άιισλ δηαθξίζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή ζαο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο κε ηελ θαηεγνξία ησλ αζιεηώλ, ζπκπιεξώζηε παξαθάησ γηα θάζε δηάθξηζε ρσξηζηά ηα εμήο 

ζηνηρεία: έηνο ππνβνιήο αίηεζεο, δηνξγάλσζε θ.ι.π.)  

ηο παρελθόν, έτφ κάνει τρήζη άλλης διάκριζης/άλλφν διακρίζεφν σο εμήο: 

 ΔΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ: 

 ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ: 

 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ (π.ρ. αλδξώλ- γπλαηθώλ, παίδσλ- θνξαζίδσλ): 

 ΑΘΛΗΜΑ: 

 ΑΓΩΝΙΜΑ: 

 ΓΙΑΚΡΙΗ:  ………..   λίθε 

 ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑΚΡΙΗ: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΒΔΒΑΙΩΝΔΣΑΙ ΣΟ ΓΝΗΙΟ ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ από Γημ. Τπηρ.                                    Ηκεξνκελία:………….2014 

                                                                                                                                                                               Ο – Η Γει. 

 

 

 (Τπογραθή & θραγίδα Γημόζιας Τπηρεζίας)                                                                                               (Τπνγξαθή) 

 

(1
) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ε Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2)
 Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3)
 «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε 

άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.» 
(4)

 ε πεξίπησζε πνπ καζεηήο - αζιεηήο θαηαθηήζεη 1
η
 νίκη ηόζο ζε Πανελλήνιοσς Μαθηηικούς- τολικούς Αγώνες όζο και ζε 

Πανελλήνιοσς αγώνες, ηόηε ηα πξνβιεπόκελα πνζνζηά πξνζαύμεζεο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα Σ.Δ.Φ.Α.Α. ή ζε άιιν ηκήκα ή εηζαγσγηθή 

θαη/λζε ηκήκαηνο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη Σ.Δ.Ι. πξνζαπμάλνληαη θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ 

άξζξνπ 34 ηνπ Ν.2725/1999 (ΦΔΚ Α΄ 121), όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4115/2013 (ΦΔΚ Α΄ 24). 
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