
 1 

 
 

 
   ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, 

ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 
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Βακμόσ Προτεραιότθτασ: 
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----- 
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ΣΜΗΜΑ Αϋ 

----- 

 
Μαροφςι,   10-12-2015 
 
 

   Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/ 202560 /Α5 
           

 
Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 
Σ.Κ. – Πόλθ : 151 80 – Μαροφςι 
Ιςτοςελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Πλθροφορίεσ : Π. Κοραλι. Ι. Γαβαλά 
Σθλζφωνο : 210- 3442693, 210-3442101 
FAX  : 210-3442077 

ΠΡΟ :                
Σισ Γραμματείεσ όλων των τμθμάτων και ςχολϊν 
των Πανεπιςτθμίων και  ΣΕΙ  

 

Θζμα: Πληροφορίεσ για την εγγραφή των ειςαγομζνων αθλητών ςτην τριτοβάθμια εκπαίδευςη το 

ακαδημαϊκό ζτοσ 2015-2016.   

χετ:    « Η με αρικ. Φ. 151/ 201505 /Α5/09-12-2015 (ΑΔΑ:7ΛΒΓ4653Π-ΕΔ4) Τπουργικι Απόφαςθ περί 

κφρωςθσ πινάκων ειςαγομζνων ςτισ χολζσ, τα Σμιματα και τισ Ειςαγωγικζσ Κατευκφνςεισ Σμθμάτων τθσ 

Σριτοβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ με τθν κατθγορία των ακλθτϊν ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2015 -2016» 

 

Η Επιτροπι Επιλογισ Ακλθτϊν, ζτουσ 2015, ολοκλιρωςε τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν των 

υποψθφίων ακλθτϊν με αγωνιςτικζσ διακρίςεισ και κατάρτιςε πίνακεσ ειςαγομζνων ακλθτϊν ςτα ΣΕΦΑΑ 

και  τα λοιπά τμιματα των Πανεπιςτθμίων και ΣΕΙ το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-2016. 

 Οι εν λόγω πίνακεσ κυρϊκθκαν από τον Τπουργό Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και 

αντίγραφα αυτϊν μαηί με τα δικαιολογθτικά των ειςαγομζνων ακλθτϊν διαβιβάηονται ςτισ οικείεσ ςχολζσ ι 

τμιματα ειςαγωγισ τουσ.   

Παρακαλοφμε να προχωριςετε ςτθν εγγραφι τουσ, με βάςθ τα αποτελζςματα και τθν υπουργικι 

απόφαςθ κφρωςθσ πινάκων 2015 που κα λάβετε θλεκτρονικά από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Τπουργείου 

Παιδείασ,  Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων. 

Οι ακλθτζσ που ειςιχκθςαν ςτισ ςχολζσ, τα τμιματα και τισ ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ τμθμάτων των 

Πανεπιςτθμίων και ΣΕΙ οφείλουν να προςκομίςουν ςτθ Γραμματεία τθσ ςχολισ ι του τμιματοσ ειςαγωγισ 

τουσ από Παραςκευή 11 Δεκεμβρίου 2015 ζωσ και Σετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 τα δικαιολογθτικά που 

αναφζρονται ςτο άρκρο 3 τθσ με αρικμ. Φ.151/110270/Β6/15-07-2014 υπουργικισ απόφαςθσ  «Ειςαγωγι 
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ακλθτϊν με αγωνιςτικζσ διακρίςεισ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ.» (ΦΕΚ Βϋ 1920/16-07-2014) - 

(ΑΔΑ:ΒΙΩ9-ΜΧΙ) και ςυγκεκριμζνα τα εξισ: 

 α) Αίτθςθ εγγραφισ. 

 β) Φωτοαντίγραφο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν.  2690/1999 (ΦΕΚ Αϋ45), 

όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 1 κεφ. Αϋ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Αϋ74), τίτλου 

απόλυςθσ. 

 γ) Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςε άλλθ ςχολι ι τμιμα 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ. 

 δ) ϋΕξι (6) φωτογραφίεσ τφπου αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 

Οι ειςαγόμενοι ακλθτζσ κατά τθν προςζλευςι τουσ για εγγραφι πρζπει να ζχουν μαηί τουσ το δελτίο 

τθσ αςτυνομικισ τουσ ταυτότθτασ ι άλλο δθμόςιο ζγγραφο από το οποίο να αποδεικνφεται θ ταυτότθτά 

τουσ. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΠΑΝΣΗ 

 

 

 
     

 
 
 
Εςωτερική Διανομή  
 
1) Γραφείο κ. Τπουργοφ 
2) Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα 
3) Γενικι Διεφκυνςθ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ, Προγραμματιςμοφ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 
4) Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ  
5) Διεφκυνςθ Εξετάςεων και Πιςτοποιιςεων - Σμιμα Αϋ 
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