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ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Tμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της 

Tριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 των υποψηφίων οι οποίοι συμμετείχαν στις 

πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων 2021 με το σύστημα εισαγωγής του ν.4186/2013 (Α’ 193) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 13Β του ν.4186/2013 (Α’ 193), 

όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του αρ. 42 του ν.4521/2018 (Α’ 38) και τροποποιήθηκε με το αρ. 7 του 

ν.4777/2021 (Α’ 25), και 68 του ν.4653/2020 (Α’ 12) και της Φ.253.2/111290/Α5 (Β’ 4200/10-09-2021) 

υπουργικής απόφασης.  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου  13Β του ν.4186/2013 (Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του 

άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4653/2020 (Α’ 12). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4186/2013 (Α’ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3432/2006 (Α’ 14), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4559/2018 (Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του 

ν.4589/2019 (Α’ 13) και του ν.4653/2020 (Α’ 12).  

6. Τις υπό στοιχεία Φ.253.1/53195/Α5/13-5-2021 (Β’ 1929) και Φ.253.1/96019/Α5/3-8-2021 (Β’ 3551) 

υπουργικές αποφάσεις περί καθορισμού αριθμού εισακτέων σπουδαστών για τις Σχολές, τα Τμήματα 

και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 

2021-2022.   

7. Την υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/20-2-2020 (ΦΕΚ 643 Β’) υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού 
Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 
(ΦΕΚ 167 Α΄)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Την υπό στοιχεία Φ.253.2/111290/Α5 (Β’ 4200/10-9-2021) υπουργική απόφαση «Καθορισμός 
δικαιούχων ειδικού ποσοστού… τον Ιούνιο του 2021». 

         ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,   
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ     

           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
                                          ΤΜΗΜΑ Α’  
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9. Τις αιτήσεις των υποψηφίων προς τις ΔΔΕ Σάμου και Λάρισας και τους πίνακες δικαιούχων που 

καταρτίστηκαν από τις ΔΔΕ και διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών 

Συστημάτων του ΥΠΑΙΘ κατόπιν της Φ.251/113183/Α5/13-9-2021 σχετικής εγκυκλίου. 

10. Την αριθμ. Φ.251/421/ΑΠ/Α5/25-6-2021 Υπουργική Απόφαση περί συγκρότησης της Επιτροπής 

Έκδοσης Αποτελεσμάτων ΓΕΛ επιλογής έτους 2021. 

11.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

12. Τις συνεδριάσεις  της ανωτέρω Επιτροπής, με τις οποίες μεταξύ των άλλων  αντιμετωπίστηκαν θέματα 

σχετικά με τη δημιουργία του αρχείου των υποψηφίων και των προτιμήσεών τους, για συμμετοχή στη 

διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ακαδ. Έτους 2021-2022. 

13. Το από 06-10-2021 πρακτικό με το οποίο εγκρίθηκαν οι συνοδευτικοί πίνακες των εισαγομένων καθ’ 

υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 

2021-22 από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων ΓΕΛ. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Κυρώνουμε τους  συνοδευτικούς  πίνακες  των  εισαγομένων καθ΄ υπέρβαση του αριθμού 

εισακτέων της κατηγορίας τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2021-22, οι οποίοι 

συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων τακτικής εξεταστικής περιόδου με το 

σύστημα εισαγωγής του ν.4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι οποίοι εμπίπτουν 

στις διατάξεις των άρθρων 13Β του ν.4186/2013 (Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του αρ. 42 του 

ν.4521/2018 (Α’ 38) και τροποποιήθηκε με το αρ. 7 του ν.4777/2021 (Α’ 25), και 68 του ν.4653/2020 (Α’ 12) 

και της Φ.253.2/111290/Α5 (Β’ 4200/10-09-2021) υπουργικής απόφασης, στις Σχολές, στα Τμήματα και τις 

εισαγωγικές κατευθύνσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών 

και της ΑΣΠΑΙΤΕ, με βάση τη βαθμολογία που πέτυχαν το έτος 2021 στις πανελλαδικές εξετάσεις των 

Γενικών Λυκείων με το σύστημα εισαγωγής του ν.4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί από 11-10-2021 έως και 15-10-2021 με υποβολή 

αίτησης απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής είτε με φυσική παρουσία, είτε με τη 

χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), είτε 

με ταχυδρομική αποστολή, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και όσα τυχόν 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά ζητήσουν οι Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών. Σε κάθε περίπτωση 

κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής 

απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται 

μέσω του ιστοτόπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής και στην 

οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή. 

  

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

                 ΝΙΚΗ  ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

Αποδέκτες για ενέργεια:   
1) Πανεπιστήμια      
2) Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες      
3) ΑΣΠΑΙΤΕ   
 
Εσωτερική Διανομή:   
1) Γραφείο Υπουργού       
2) Γενική Δ/νση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων       
3) Δ/νση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων         
4) Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων / Τμήμα Α’  
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