
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ.153.1/154663/Α5 
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/99066/

Α5/24-7-2020 απόφασης της Υπουργού Παιδεί-

ας και Θρησκευμάτων «Συμπλήρωση της υπό 

στοιχεία Φ.253.1/56061/Α5/14-5-2020 υπουργι-

κής απόφασης “Καθορισμός αριθμού εισακτέ-

ων σπουδαστών στις Σχολές, στα Τμήματα και 

στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό 

έτος 2020-2021” (Β΄ 1853), όπως έχει συμπληρω-

θεί και ισχύει» (Β΄ 3130). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  1Α η  οποία προστέθηκε 

με το άρθρο 166 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) στο τέλος 
της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) 
όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 8 του άρ-
θρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

2. Τις διατάξεις του εδαφίου ζ’ της παρ.  1 του άρ-
θρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως το άρθρο 
αυτό προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 100 του 
ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), 
όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 100 
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και αντικαταστάθηκε εκ νέου 
με την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

4. Τις διατάξεις του άρθρου  13 του ν.  4186/2013 
(Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 241 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14).
6. Τις διατάξεις του εδαφίου δ’ των παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως το άρθρο 
αυτό προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 100 του 
ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 «Ερα-

σιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 121), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 
του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Α΄ 210) και εν συνε-

χεία τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 
του ν. 3748/2009 (Α΄ 29), την περ. 1 της παρ. Γ του άρ-
θρου 45 του ν. 3773/2009 (Α΄ 120), το άρθρο 53 του 
ν. 4049/2012 (Α΄ 35) και τις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 38 
του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

9. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.151/110270/
Β6/2014 «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β΄ 1920) όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπό στοιχεία Φ.253.1/56061/Α5/14-5-2020 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχο-
λές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμη-
μάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021» (Β΄ 1853).

11. Την υπό στοιχεία Φ.253.1/99066/Α5/24-7-2020 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/56061/Α5/ 
14-5-2020 υπουργικής απόφασης “Καθορισμός αριθμού 
εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, στα Τμήματα και 
στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό  έτος 2020-2021» 
(Β΄ 1853), όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει» (Β΄ 3130).

12. Το από 10-11-2020 ηλεκτρονικό υπηρεσιακό ση-
μείωμα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών 
Συστημάτων στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των 
διακριθέντων αθλητών, αποφοίτων των προηγούμενων 
ετών που διαγωνίσθηκαν με το σύστημα που ίσχυσε 
το σχολικό έτος 2018-2019 καθώς και το σύνολο των 
υποψηφίων που διαγωνίσθηκαν με το νέο σύστημα που 
ισχύει από το τρέχον έτος, ανά κατηγορία.

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την 
παρ. 22 του άρθρου 19 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) κατ’ 
εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

14. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/567/152802/Β1/9-11-2020 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών ότι δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/99066/
Α5/24-7-2020 υπουργικής απόφασης «Συμπλήρωση της 
υπό στοιχεία Φ.253.1/56061/Α5/14-5-2020 υπουργικής 
απόφασης “Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδα-
στών στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κα-
τευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021” (Β΄ 1853), όπως έχει 
συμπληρωθεί και ισχύει» (Β΄ 3130) ως εξής:

Στο τέλος της υποπαρ. 1 της παρ. ΣΤ, προστίθενται 
εδάφια ως ακολούθως:

Ειδικότερα, για τους διακριθέντες αθλητές αποφοί-
τους των προηγούμενων ετών (2019 και παλαιότερα), 
οι  οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 
των ΓΕΛ 2020 με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό 
έτος 2018-2019 (παλαιό σύστημα) για την εισαγωγή τους 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-
2021, ορίζεται ποσοστό θέσεων 7,02%, επί των ανωτέρω 
ποσοστών ανά κατηγορία.

Το ανωτέρω ποσοστό καθορίστηκε με βάση τον αριθμό 
των διακριθέντων αθλητών αποφοίτων των προηγούμε-
νων ετών που διαγωνίσθηκαν με το σύστημα που ίσχυσε 

το σχολικό έτος 2018-2019 (παλαιό σύστημα) σε σχέση 
με το συνολικό αριθμό των υποψηφίων διακριθέντων 
αθλητών έτους 2020 οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλα-
δικές εξετάσεις των ΓΕΛ 2020, έτσι όπως περιγράφονται 
στον κατωτέρω συνοδευτικό Πίνακα ο οποίος αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ
με το πλήθος υποψηφίων διακριθέντων αθλητών που 

συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020 
με το νέο και το παλαιό σύστημα αντίστοιχα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 636

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 48

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 684

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 12 Νοεμβρίου 2020

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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