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Fwd: 126364_2021 Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Τμή...

Θέμα: Fwd: 126364_2021 Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές
Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημα'ίκό έτος
2021-2022 των υποψηΦίων οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών
Λυκείων 2021 με το σύστη
Από: Γραμματεία Πρύτανη ΠΔΜ <rector@uowm.gr>
Ημερομηνία: 7/10/2021, 11:49 π.μ.
Προς: protocol@uowm.gr

Παρακαλούμε για την πρωτοκόλληση του εισερχομένου.

-------- Προωθημένο μήνυμα --.----.
Θέμα:126364_2021 Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές

Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το
ακαδημα'ίκό έτος 2021-2022 των υποψηΦίων οι οποίοι συμμετείχαν στις
πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων 2021 με το σύστη

Ημερομηνία:Τhu, 7 Οο! 202111:30:58 +0300
Από:ΓραΦείο Διεκπεραίωσης ΥΠΑΙΘ5Qrotocol out@minedu.gQY:.gr>
ΠΡος:ίπfο@aeaa.gr.. r€ctor@asfa.gr, L@aUa.g.r..ginaQ.@aua,g.r.. rector@duth.gr,

r€ctor@uoa.g.r.. gresident@eall:gr. rector@ionio.g.r.. rector@aueb.gr.
recto r@aegean.gr;. Q ry.tan is@uth.gr.. Ρ.ry.tan ia@cc.uoi.g.r.. ρ ry.tan@uom.edu.gr..
rector@up'atras.gr, rector@p'anteion.gr.. recto r@centr31.tuc.g[, recto r@hua.gr..
info@asp'ete.gr.. contact@aeavelfas.gr.. secreta ry..@aeath .g.r..recto r@mail.ntua.gr..
info@aeahk.gr. p'rotocol@ihu.edu.gr. admin-tlli!.@ad.auth.gr. rector@teiath.gr.
rector@unip'i.gr, rector@uoc.gr. rector@UOll:gr, rector@uowm.gr

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριΟμό πρωτ. 126364/2021 έγγραφο του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα
Τμήματα!Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της ΤριτοβάΟμιας Εκπαίδευσης, για το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 των υποψηφίων οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των
Γενικών Λυκείων 2021 με το σύστημα εισαγωγΙ1ς του νΑ Ι86/20 13 (Α' 193) όπως ΤρΟΠΟΠΟ111θηκε
και ισχύει, και οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις των άρΘρων 138 του ν.4186/2013 (Α' 193), όπως
προστέθηκε με την παρ. 4 του αρ. 42 του νΑ521/2018 (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.253.2Ι1l12901Α5 (Β'
4200/10.09.2021) υπουργικής απόφασης.».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν Οαπρέπει να
απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που
αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

1από2 7/10/2021,IHS μ.μ.
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Από το Γραφείο Διεκπεραίωσης του Τμήματος Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ

- Συνημμένα: .

ΕΞΕ- 126364 - 2021- Κύρωση πινάκων εισαγσμένων στα Τμήματα
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχσλές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-
για το ακαδημα"ίκό "pdf
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Μαρούσι, 06 - 10 • 2021
Αρ.πρωτ. Βαθμός Προτερ.
Φ.253!126364 !Α5

ΘΕΜΑ: Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές ΚαΤΕυθύνσεις και στις Σχολές της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 των υποψηφίων οι οποίοι συμμετείχαv στις
παvελλαδικές εξετάσεις twv Γεvικώv Λυκείωv 2021 με το σύστημα εισαγωγής του v.4186/2013 (Α' 193) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι οποίοι εμπίπτουv στις διατάξεις twv άρθρωv 138 του v.4186/2013 (ΑΙ 193),
όπως προστέθηκε με τηv παρ, 4 του αρ. 42 του v.4521/2018 (Α' 38) και τροποποιήθηκε με το αρ. 7 του
v.4777/2021 (Α' 25), και 68 του v.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 138 του ν.4186/2013 (Α' 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του
άρθρου 42 του v. 4521/2018 (ΑΙ 38) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του v. 4777/2021 (ΑΙ 25).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του v.4653/2020 (ΑΙ 12).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4186/2013 (ΑΙ 193) 1(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 v.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 (8' 1929) και Φ.253.1/96019/Α5/3-8-2021 (Β' 3551)

υπουργικές αποΦάσεις περί καθορισμού αριθμού εισακτέωv σπουδαστών για τις Σχολές, τα Τμήματα
και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημα'ίκό ετος
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 «VEO»σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α'), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ70 Α') και με το άρθρο 165 του v. 4635/2019
(ΦΕΚ167 Α'))), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την υπό στοιχεία Φ.253.2/111290/Α5 (8' 4200/10-9-2021) υπουργική απόφαση «Καθορισμός
δικαιούχων ειδικοίι ποσοστού ... τον lούvιο του 2021».
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ΑΔΑ: ΡΕΘΑ46ΜΤ ΛΗ-50Θ

9. Τις αιτήσεις των UJlοΨηΦίων τιρος τις ΔΔΕ Σάμου και Λάρισας και τους πίνακες δικαιούχων που
καταρτίστηκαν από τις ΔΔΕ και διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληρσφοριακών
Συστημάτων του ΥΠΑΙΘκατόπιν της Φ.251Ιl13183/Α5/13-9-2021 σχετικής εγκυκλίου.

10. Την αριθμ. Φ.251!421!ΑΠjΑS/25-6-2021 Υπουργική Απόφαση περί συγκρότησης της Επιτροπής
Έκδοσης Αποτελεσμάτων ΓΕΛεπιλογής έτους 2021.

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ121 Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και νφυrιoυpyών».

12. Τις συνεδριάσεις της ανωτέρω Επιτροιτής, με τις οποίες μεταξύ των άλλων αντιμετωπίστηκαν θέματα
σχετικά με τη δημιουργία του αρχείου των υποψηΦίων και των rιρoτιμήσεών 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 εισαγωνής του ν.4186/2013 (Α' 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι οποίοι εμπίπτουν
στις διατάξεις των άρθρων 136 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) υπουρνικής απόΦασης, στις Σχολές, στα Τμήματα και τις
εισαγωνικές 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
ΓενικώνΛυκείων με το σύστημα εισανωνής του ν.4186/2013 (Α' 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ενγραΦή των επιτυχόvrων 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, προσκομίζοvrας αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και όσα τυχόν
συμπληρωματικά δικαιολονητικά ζητήσουν οι Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών. Σε κάθε περίπτωση
κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, νια την ολοκλήρωση της εγγραΦής
απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόvrος και αιτούντος την εγγραΦή, η οποία εκδίδεται
μέσω του ιστοτόπου WWW.gOV.gr ή Φέρει Φυσική υπονραΦή 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 ενέΡΥεια:
1) Πανεπιστήμια
2) Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
3) ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕσωτερικήΔιανομή:
1)ΓραφεΙοΥπουργού
2) ΓενικήΔ/νσηΨηΦιακώνΣυστημάτων,Υποδομώνκαι Εξετασεων
3)Δ/νσηΑναmυξηςΠληροφοριακώνΣυστημάτων
4)Δ/νσηΕξετάσεωνκαι Πιστοποιήσεων/Τμημα Α'
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