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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟ
1. Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπ/ςθσ
2. Δ/νςεισ Δευτ/κμιασ Εκπ/ςθσ
(Με τθν παράκλθςθ να κοινοποιθκεί
ςε όλα τα Γεν. Λφκεια, τα ΕΡΑΛ & τα ΚΕΣΥΡ
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ)
3. Πλα τα Ραν/μια, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.Τ.Ε. και Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.
ΚΟΙΝ: Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ
(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει όλεσ τισ
Ακλθτικζσ Ομοςπονδίεσ)

ΘΕΜΑ: Συμπλθρωματικι Εγκφκλιοσ για τθν Ειςαγωγι ακλθτϊν με διακρίςεισ ζωσ 07.10.2008 ςτθν Τριτοβάκμια
Εκπαίδευςθ για το ακαδ. ζτοσ 2013-2014 ςε ποςοςτό κζςεων 30% για ΤΕΦΑΑ και 1% για Ρανεπιςτιμια και ΤΕΙ
κακϋ υπζρβαςθ του αρικμοφ των ειςακτζων.

χετ: Η με αρικμ. πρωτ. Φ.151/111884/Β6/12.08.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΗ9-1ΙΦ) εγκφκλιοσ του Υπουργείου Ραιδείασ και
Θρθςκευμάτων.

Σε ςυνζχεια τθσ ανωτζρω ςχετικισ εγκυκλίου μασ για τθν ειςαγωγι ακλθτϊν με διακρίςεισ ςτθν Τριτοβάκμια
Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2013-2014 αναφζρεται ςυμπλθρωματικά ότι, ςτθν Κατηγορία 1 που αφορά
διακρίςεισ μζχρι και 07.10.2008, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό, περιλαμβάνονται και
περιπτϊςεισ ειςαγωγισ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ ςε ποςοςτό κζςεων 30% για τα Τμιματα Επιςτιμθσ Φυςικισ
Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ και ςε ποςοςτό κζςεων 1% για τα λοιπά Ρανεπιςτιμια και ΤΕΙ, κακ’ υπζρβαςθ του αρικμοφ
των ειςακτζων.
Οι περιπτϊςεισ αυτζσ με ποςόςτωςθ, τθσ Κατηγορίασ 1 αφοροφν τισ ακόλουκεσ διακρίςεισ που ζχουν
επιτευχκεί μζχρι και 07.10.2008:
(1) 7θ - 8θ κζςθ ςε Ευρωπαϊκό πρωτάκλθμα ανδρϊν - γυναικϊν, νζων ανδρϊν - γυναικϊν, εφιβων νεανίδων.
(2) 1θ - 6θ κζςθ ςε Ραγκόςμιο πρωτάκλθμα παίδων - κοραςίδων.
(3) 1θ - 6θ κζςθ ςε Ρανευρωπαϊκά πρωτακλιματα παίδων – κοραςίδων.
Κατά ςυνζπεια οι ακλθτζσ που ζχουν πετφχει μια από τισ παραπάνω διακρίςεισ μποροφν να διεκδικιςουν τθν
ειςαγωγι τουσ ςτα Ραν/μια, ςτα Τ.Ε.Ι., ςτθν Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε. και ςτισ Α.Σ.Τ.Ε. (εκτόσ των Στρατιωτικϊν, Αςτυνομικϊν
Σχολϊν και των Ακαδθμιϊν Ρυροςβεςτικισ και Εμπορικοφ Ναυτικοφ) που ζχουν δθλϊςει ςτο μθχανογραφικό τουσ
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δελτίο, εκτόσ του τμιματοσ ςτο οποίο ζχουν ιδθ ειςαχκεί με τισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ και των προτιμιςεων που
ζπονται, ςε ποςοςτό κζςεων με τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:

α) να ιταν ανιλικοι κατά το χρόνο επίτευξθσ τθσ διάκριςθσ και να ζχουν θλικία ζωσ 22 ετϊν κατά το χρόνο
υποβολισ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ για ειςαγωγι ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ ωσ ακλθτζσ.
β) να ζχουν Βεβαίωςθ Ρρόςβαςθσ μετά από ςυμμετοχι τουσ ςτισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ.
γ) να ζχουν υποβάλει μθχανογραφικό δελτίο το τρζχον ζτοσ και δεν ειςιχκθςαν ςτθ Σχολι τθσ πρϊτθσ τουσ
προτίμθςθσ με τθ διαδικαςία των Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.2525/97, όπωσ
ιςχφει.
δ ) να είναι εγγεγραμμζνοι ςτον ειδικό πίνακα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ (Γ.Γ.Α.) τθσ παραγράφου του
άρκρου 34 του Ν.2725/1999, όπωσ αυτό ίςχυε μζχρι τθν αντικατάςταςι του με το Ν.3708/2008 (πιςτοποιείται με
τθ ςχετικι βεβαίωςθ που χορθγείται ςτον υποψιφιο από τθ Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ).
Ωσ εκ τοφτου οι ακλθτζσ που πλθροφν τισ παραπάνω προχποκζςεισ μποροφν να διεκδικιςουν, μετά από αίτθςι
τουσ τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, ςφμφωνα με τισ προτιμιςεισ τουσ ςτο μθχανογραφικό
δελτίο:
α) Στα Τμιματα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (ΤΕΦΑΑ) ςε ποςοςτό θζςεων 30% επιπλζον
του αρικμοφ ειςακτζων και με κριτιρια επιλογισ κατά ςειρά τα εξισ:
Ι. 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).
ΙΙ. Νίκθ ςτθν ανϊτατθ κατθγορία του ακλιματοσ ι αγωνίςματοσ.
ΙΙΙ. Σειρά προτεραιότθτασ διάκριςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ (ςε κάκε ςειρά προτεραιότθτασ
προθγοφνται οι ακλθτζσ που ζχουν πετφχει υψθλότερθ διάκριςθ ζναντι των υπολοίπων, αρικ. 186/07
γνωμοδότθςθ Ν.Σ.Κ.).
ΙV. Μεγαλφτεροσ βακμόσ ςτον τίτλο ςπουδϊν τουσ και ςυγκεκριμζνα ςτο Γενικό βακμό πρόςβαςθσ.
V. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ διενεργείται δθμόςια κλιρωςθ.
Ο ακλθτισ που ειςάγεται ςε ΤΕΦΑΑ 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) Στα λοιπά Τμιματα των Ραν/μίων, ςτα Τ.Ε.Ι., ςτθν Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε. και ςτισ Α.Σ.Τ.Ε. ςε ποςοςτό κζςεων 1%
επιπλζον του αρικμοφ ειςακτζων, εφόςον πλθροφν τισ παραπάνω προχποκζςεισ. Μετά τθν προςαφξθςθ των
μορίων τουσ κατά 10%, κα πρζπει να ςυγκεντρϊνουν αρικμό μορίων τουλάχιςτον ίςο με τα μόρια που
ςυγκζντρωςε το ίδιο ακαδθμαϊκό ζτοσ ο τελευταίοσ ειςαχκείσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςχολι με τθν κανονικι διαδικαςία
των Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του Ν.2525/1997, όπωσ ιςχφει.
Για τα τμιματα που απαιτείται ειδικό μάκθμα, ο βακμόσ ςτο ειδικό μάκθμα 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, για το οποίο ζχουν δθλϊςει προτίμθςθ ςτο μθχανογραφικό
τουσ δελτίο.
Αν ςτθν τελευταία κζςθ ιςοβακμοφν δφο ι περιςςότεροι υποψιφιοι, ειςάγεται κατά ςειρά προτεραιότθτασ
ο ακλθτισ που πζτυχε:
Ι. 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).
ΙΙ. Νίκθ ςτθν ανϊτατθ κατθγορία του ακλιματοσ ι αγωνίςματοσ.
ΙΙΙ. Σειρά προτεραιότθτασ διάκριςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ (ςε κάκε ςειρά προτεραιότθτασ
προθγοφνται οι ακλθτζσ που ζχουν πετφχει υψθλότερθ διάκριςθ ζναντι των υπολοίπων, αρικ. 186/07
γνωμοδότθςθ Ν.Σ.Κ.).

2

ΑΔΑ: ΒΛΩ89-8ΕΦ

ΙV. Μεγαλφτεροσ βακμόσ ςτον τίτλο ςπουδϊν τουσ και ςυγκεκριμζνα ςτο Γενικό βακμό πρόςβαςθσ.
V. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ διενεργείται δθμόςια κλιρωςθ.
Επιπλζον, οι ακλθτζσ απόφοιτοι εςπερινοφ Γενικοφ ή Ενιαίου Λυκείου:
- με βεβαίωςθ πρόςβαςθσ του αντίςτοιχου εςπερινοφ Λυκείου κρίνονται μόνο για τθν ειςαγωγι τουσ ςτα Τμιματα
Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ.
- με βεβαίωςθ πρόςβαςθσ θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου, μετά από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ,
μποροφν να διεκδικιςουν τθν ειςαγωγι τουσ ςτα Ρανεπιςτιμια, ςτα Τ.Ε.Ι., ςτθν Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε. και ςτισ Α.Σ.Τ.Ε. (αρικ.
573/2002 γνωμοδότθςθ του τμιματοσ Εϋ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, όπωσ ζγινε αποδεκτι από τον
Υπουργό ΥΡ.Ε.Ρ.Θ.).
Οι ακλθτζσ, απόφοιτοι ΤΕΛ, Βϋ κφκλου ΤΕΕ ι ΕΡΑΛ, που ςυμμετζχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των
ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) για ειςαγωγι μόνο ςτα Τ.Ε.Ι., ςτθν Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε και ςτισ Α.Σ.Τ.Ε. και ζχουν μία από τισ παραπάνω
διακρίςεισ μποροφν να διεκδικιςουν, μετά από αίτθςθ, τθν ειςαγωγι τουσ ωσ εξισ:
Στα τμιματα Τ.Ε.Ι., ςτθν Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε. και ςτισ Α.Σ.Τ.Ε. (εκτόσ από τισ Ανϊτερεσ Στρατιωτικζσ Σχολζσ
Υπαξιωματικϊν, τισ Σχολζσ Αςτυφυλάκων και τισ Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ) ςε ποςοςτό κζςεων 1%
επιπλζον του αρικμοφ ειςακτζων εφόςον, μετά τθν προςαφξθςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ των μορίων τουσ κατά
10%, ςυγκεντρϊςουν αρικμό μορίων τουλάχιςτον ίςο με τον αρικμό μορίων του τελευταίου ειςαχκζντα ςτο
ςυγκεκριμζνο τμιμα το ίδιο ακαδθμαϊκό ζτοσ, με κριτιριο επιλογισ το ςφνολο των μορίων και ειςάγονται κατά
φκίνουςα ςειρά μζχρι να ςυμπλθρωκοφν οι προβλεπόμενεσ κζςεισ ειςακτζων κάκε τμιματοσ, για το οποίο ζχουν
δθλϊςει προτίμθςθ ςτο μθχανογραφικό τουσ δελτίο.

Επιςθμαίνεται ότι , οι ωσ άνω υποψιφιοι μαηί με τα αναφερόμενα ςτθν αρχικι εγκφκλιο του Υπουργείου
Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων δικαιολογθτικά τουσ και τθν υπεφκυνθ διλωςθ , ςυμπλθρϊνουν και υποβάλλουν το
ςυνθμμζνο υπόδειγμα τθσ παροφςθσ « ΑΙΣΗΗ (για τουσ αθλητζσ τησ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 με ποςόςτωςη)».
Τα λοιπά δικαιολογθτικά, ο τόποσ και ο χρόνοσ υποβολισ τουσ (από 13 ζωσ 23 επτεμβρίου) κακϊσ και
κάκε άλλθ λεπτομζρεια αναφζρονται αναλυτικά ςτθ με αρικμ. πρωτ. Φ.151/111884/Β6/12.08.2013 (ΑΔΑ:
ΒΛΩΗ9-1ΙΦ) αρχικι εγκφκλιο του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

ΤΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΤ
υνημμζνα:
1. Ζντυπο αίτθςθσ (1 ςελ.)
Εςωτερική διανομή:
1. Γραφείο κου Υπουργοφ
2. Γραφείο Υφυπουργοφ κου Κεδίκογλου
3. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα
4. Δ/νςθ Φυςικισ Αγωγισ
5. Δ/νςθ Σπουδϊν Δευτ/κμιασ Εκπ/ςθσ
6. Δ/νςθ Οργάνωςθσ και Διεξαγωγισ Εξετάςεων- Τμιματα Αϋ- Βϋ
7. ΓΕΡΟ (10)
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ

ΑΙΣΗΗ
(για τουσ αθλητζσ τησ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 με ποςόςτωςη)
ΕΠΩΝΤΜΟ: ....................................................................

ΠΡΟ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
Δ/νςη Οργάνωςησ & Διεξαγωγήσ Εξετάςεων
Σμήμα Α΄
(για τθν Επιτροπι Επιλογισ Ακλθτϊν)
Ανδρζα Παπανδρζου 37
Σ.Κ.: 15180 - ΜΑΡΟΤΙ

ΟΝΟΜΑ: ........................................................................
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ: ...........................................................
ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ: ........................................................
ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ:

ΑΡΙΘ. ΔΕΛΣΙΟΤ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ :

Σασ υποβάλλω τα δικαιολογθτικά που ορίηονται ςτθν
εγκφκλιο του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων
που αφορά τθν ειςαγωγι ακλθτϊν ςτθν Τριτοβάκμια
Εκπαίδευςθ το ακαδ. ζτοσ 2013-2014 και ηθτϊ τθ
ςυμμετοχι μου ςτθ διαδικαςία επιλογισ ακλθτϊν ζτουσ
2013 για τθν ειςαγωγι μου:
α) Στο Τμιμα / Ειςαγωγικι Κατεφκυνςθ των
Ρανεπιςτθμίων και ΤΕΙ με τθ ςειρά που τα διλωςα ςτο
μθχανογραφικό μου δελτίο

ΕΚΔΟΤΑ ΑΡΧΗ: .............................................................
ΕΣΟ ΓΕΝΝΗΗ: ............................................................

Ο/Η ΑΙΣ………..

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ
(οδόσ, αριθμόσ, πόλη): ...................................................

(Υπογραφι)

.......................................................................................
ΝΟΜΟ: .........................................................................
ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ: .............................................

ΒΕΒΑΙΩΝΕΣΑΙ ΣΟ ΓΝΗΙΟ ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ
(από Δημόςια Τπηρεςία)

ΣΗΛΕΦΩΝΟ
ταθερό: ........................................................................
Κινητό: ...........................................................................
(Τπογραφή & φραγίδα Δημόςιασ Τπηρεςίασ)
ΘΕΜΑ:

Συμμετοχι ςτθν επιλογι ακλθτϊν ζτουσ 2013.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..............................................................
ΣΟΠΟ: ..........................................................................
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