
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.153/123037/Α5 
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.153/104159/

Α5/26-8-2021 (Β’ 4068) υπουργικής απόφασης 

«Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.  2725/1999 

«Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 121), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Α’ 210) και εν 
συνεχεία τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 
17 του ν. 3748/2009 (Α’ 29), την περ. 1 της παρ. Γ του 
άρθρου 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).

2. Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 12 του άρθρου 18 
του ν. 3708/2008 «Καταπολέμηση της βίας με αφορμή 
αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 210), όπως 
αντικαταστάθηκε με την περ. 2  της παρ. Γ του άρθρου 
45 του ν. 3773/2009 και συμπληρώθηκε με την περ. 5 της 
παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α’ 8).

3. Τις διατάξεις της παρ.  9 του άρθρου 38 του 
ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νε-
ολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 24), όπως συμπλη-
ρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 
(Α’ 254).

4. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 26 του 
ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 254).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 2525/1997 
«Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 188).

6. Τις διατάξεις της παρ.  33 του άρθρου 39 του 
ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 52 του ν. 4264/2014 (Α’ 118).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 30 του ν. 4726/2020 
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των 
αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών 
ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραι-
ότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε), Ελληνική 
Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 181).

8. Τις διατάξεις του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της Ακαδημαϊκής 
ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλο-
ντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).

9. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 11 του 
ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρου 1 του κεφ. Α’ του ν. 4250/2014 
(Α’ 74).

10. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.151/31559/Β6/
19-03-2009 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση 
επιτροπής επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση» (Β’ 544), όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Φ.151/41772/Β6/ 
11-04-2012 (Β’ 1291) όμοια.

11. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.151/110270/Β6/ 
2014 υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή αθλητών με 
αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» 
(Β’ 1920).

12. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.153/104159/Α5/ 
26-8-2021 υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή αθλητών 
με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση» (Β’ 4068).

13. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/ 
2020 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις 
πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και 
εφεξής, με το ’’νέο’’ σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 
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(Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» 
(Β’ 643).

14. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/ 
2019 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση αποφοίτων 
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων 
του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα 
και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστη-
μίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής 
Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχο-
λών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής 
Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής 
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημί-
ας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 και εφεξής» (Β’ 1904 - Διόρθωση Σφάλματος 
Β΄ 1940).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 4831/2021 
(Α’ 170) αρμοδιότητας της ΓΓΑ.

16. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

18. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/626/119621/Β1/23-09-2021 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 

Φ.153/104159/Α5/26- 8-2021 υπουργικής απόφασης «Ει-
σαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση» (Β’ 4068), προστίθεται το εδάφιο 
ως εξής: «Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, οι 
ανωτέρω υποψήφιοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους σε 
προθεσμία που θα ξεκινά κατά το πρώτο δεκαήμερο του 
Οκτωβρίου 2021».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

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