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ΑΠΟΦΑΗ

ΘΕΜΑ: Ειςαγωγι ακλθτϊν με αγωνιςτικζσ διακρίςεισ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
Ζχοντασ υπόψθ:
1) Σισ διατάξεισ του άρκρου 34 του ν. 2725/1999 «Εραςιτεχνικόσ και επαγγελματικόσ
ακλθτιςμόσ και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Αϋ 121), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 8 του
άρκρου 18 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ Αϋ 210) και εν ςυνεχεία τροποποιικθκε με τισ παρ. 1 και
2 του άρκρου 17 του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ Αϋ 29), τθν παρ. Γ περ. 1 του άρκρου 45 του ν.
3773/2009 (ΦΕΚ Αϋ 120), το άρκρο 53 του ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Αϋ 35) και τισ παρ. 1 ζωσ 6 του
άρκρου 38 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Αϋ 24).
2) Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 12 περ. αϋ του άρκρου 18 του ν. 3708/2008 «Καταπολζμθςθ τθσ
βίασ με αφορμι ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ και άλλεσ διατάξεισ.», όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν
παρ. Γ περ. 2 του άρκρου 45 του ν. 3773/2009 και ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ. 3 περ. 5 του
άρκρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ Αϋ 8).
3) Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 38 του ν. 4115/2013 «Οργάνωςθ και λειτουργία
Ιδρφματοσ Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ και Εκνικοφ Οργανιςμοφ Πιςτοποίθςθσ
Προςόντων και Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ και άλλεσ διατάξεισ.», όπωσ
ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 26 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Αϋ 254).
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4) Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 26 του ν. 4210/2013 «Ρυκμίςεισ Τπουργείου
Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και άλλεσ διατάξεισ.».
5) Σισ διατάξεισ των άρκρων 1 και 2 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λφκειο, πρόςβαςθ των
αποφοίτων του ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και
άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Αϋ 188).
6) Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Αϋ 45), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν
παρ. 2 του άρκρου 1 κεφ. Αϋ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Αϋ 74).
7) Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 13 του άρκρου 1 του ν. 2909/2001 «Ρυκμίςεισ κεμάτων ειςαγωγισ
ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 90).
8) Σισ διατάξεισ του ν. 3748/2009 «Πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ των κατόχων
απολυτθρίου Επαγγελματικοφ Λυκείου και άλλεσ διατάξεισ.».
9) Σισ διατάξεισ του άρκρου 35 του ν. 3848/2010 «Αναβάκμιςθ του ρόλου του
εκπαιδευτικοφ - κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και
λοιπζσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Αϋ 71).
10) Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 και τθσ παρ. 10 του άρκρου 7 του ν. 4009/2011 «Δομι,
λειτουργία, διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν και διεκνοποίθςθ των ανωτάτων
εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων.» (ΦΕΚ Αϋ 195).
11) Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 33 του άρκρου 39 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρκρωςθ τθσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και λοιπζσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Αϋ193), όπωσ τροποποιικθκε με
το άρκρο 52 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Αϋ 118).
12) Σισ διατάξεισ τθσ με αρικμ. Φ.151/31559/Β6/19-03-2009 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ
«φςταςθ επιτροπισ επιλογισ ακλθτϊν για ειςαγωγι ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ.» (ΦΕΚ
Βϋ 544/24-03-2009), όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθ με αρικμ.
Φ.151/41772/Β6/11-04-2012 όμοια (ΦΕΚ Βϋ 1291/11-04-2012).
13) Σισ διατάξεισ τθσ με αρικμ. Φ.151/102875/Β6/25-07-2013 υπουργικι απόφαςθ
«Ειςαγωγι ακλθτϊν με αγωνιςτικζσ διακρίςεισ ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ.» (ΦΕΚ Βϋ
1891/01-08-2013).
14) Σισ διατάξεισ τθσ με αρικ. Φ253/28934/Β6/21-03-2006 υπουργικι απόφαςθ «Πρόςβαςθ
των κατόχων απολυτθρίου Ενιαίου Λυκείου ι άλλου τφπου Λυκείου ςτθν τριτοβάκμια
εκπαίδευςθ.» (ΦΕΚ Βϋ 391/30-03-2006).
15) Σισ διατάξεισ τθσ με αρικμ. Φ.151/22071/Β6/26-02-2009 υπουργικι απόφαςθ
«Πρόςβαςθ κατόχων απολυτθρίου Επαγγελματικοφ Λυκείου (ΕΠΑΛ) - Ομάδα Α ςτα
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Ανϊτατα Σεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (ΑΣΕΙ), ςτθν Ανϊτατθ χολι Παιδαγωγικισ
και Σεχνολογικισ Εκπ/ςθσ (ΑΠΑΙΣΕ), ςτισ Ανϊτερεσ χολζσ Σουριςτικισ Εκπ/ςθσ (ΑΣΕ), ςτισ
Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ (ΑΕΝ), ςτισ Ανϊτερεσ τρατιωτικζσ χολζσ Τπαξιωματικϊν
και χολζσ Αςτυφυλάκων.» (ΦΕΚ Βϋ 373/03-03-2009).
16) Σισ διατάξεισ τθσ με αρικμ.

Φ253/27456/Β6/11-03-2009 υπουργικι απόφαςθ

«Πρόςβαςθ των κατόχων απολυτθρίου Επαγγελματικοφ Λυκείου (ΕΠΑΛ) ΟΜΑΔΑ Βϋ ςτθν
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ.» (ΦΕΚ Βϋ 493/18-03-2009).
17) Σισ διατάξεισ του άρκρου 2 τθσ με αρικμ. 94654/Σ5/19-06-2014 υπουργικι απόφαςθ
«Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Τφυπουργοφσ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Αλζξανδρο
Δερμεντηόπουλο και Κωνςταντίνο Κουκοδιμο.» (ΦΕΚ Βϋ 1618/19-06-2014).
18) Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε
βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ.
Αποφαςίζουμε:

Άρκρο 1
Προχποκζςεισ, απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, τρόποσ, τόποσ και χρόνοσ υποβολισ τουσ
1. Οι ακλθτζσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 8, 10, 11, 14,
17, 18 και 21 του άρκρου 34 του ν. 2725/1999 και επικυμοφν τθν ειςαγωγι τουσ ςε ςχολι,
τμιμα ι ειςαγωγικι κατεφκυνςθ τμιματοσ των Πανεπιςτθμίων και Σ.Ε.Ι. υποβάλλουν
ταχυδρομικϊσ, με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτθ Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Διεξαγωγισ
Εξετάςεων του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, για τθν Επιτροπι Επιλογισ
Ακλθτϊν, από τθν 1θ ζωσ τθ 10θ επτεμβρίου κάκε ζτουσ, τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) Αίτθςθ για ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ ακλθτϊν για ειςαγωγι ςτθν
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Ειδικά οι ακλθτζσ με διάκριςθ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 8
του άρκρου 34 του ν. 2725/1999 ςτθν αίτθςι τουσ δθλϊνουν και το τμιμα ι τθν
ειςαγωγικι κατεφκυνςθ τμιματοσ των Πανεπιςτθμίων και Σ.Ε.Ι. που επικυμοφν να
ειςαχκοφν, ενϊ οι ακλθτζσ με διάκριςθ του τρίτου εδαφίου τθσ παρ. 8 του άρκρου 34
του ν. 2725/1999 που επικυμοφν να ειςαχκοφν ςε Σ.Ε.Φ.Α.Α. δθλϊνουν ςε αυτιν το
Σ.Ε.Φ.Α.Α. ςτο οποίο επικυμοφν να ειςαχκοφν.
β) Φωτοαντίγραφο πρωτότυπθσ βεβαίωςθσ ι ακριβοφσ αντιγράφου βεβαίωςθσ τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ από τθν οποία να προκφπτει θ εγγραφι του ακλθτι με
μία εκ των διακρίςεων των παρ. 2 και 8 του άρκρου 34 του ν. 2725/1999 ςτον ειδικό
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πίνακα τθσ παρ. 3 του άρκρου 34 του ν. 2725/1999, το άκλθμα ι αγϊνιςμα ακλιματοσ
ςτο οποίο διακρίκθκε, αν αυτό περιλαμβάνεται ςτο επίςθμο πρόγραμμα των
Ολυμπιακϊν Αγϊνων, θ κατθγορία και θ χρονολογία τθσ διάκριςθσ, κακϊσ και θ ςειρά
προτεραιότθτασ τθσ διάκριςθσ. Ειδικά οι ακλθτζσ με 1θ νίκθ τόςο ςε Πανελλινιουσ
Μακθτικοφσ - χολικοφσ Αγϊνεσ όςο και ςε Πανελλινιουσ Αγϊνεσ υποβάλλουν, εφόςον
επικυμοφν, δφο τζτοια δικαιολογθτικά, ζνα για κάκε διάκριςθ.
γ) Φωτοαντίγραφο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν.
2690/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 1 κεφ. Αϋ του ν.
4250/2014, δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου.
δ) Φωτοαντίγραφο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν.
2690/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 1 κεφ. Αϋ του ν.
4250/2014, τίτλου απόλυςθσ από Λφκειο.
ε) Φωτοαντίγραφο τθσ πρωτότυπθσ βεβαίωςθσ τθσ παρ. 13 του άρκρου 1 του ν.
2525/1997 ι τθσ πρωτότυπθσ βεβαίωςθσ πρόςβαςθσ του άρκρου 4 του ν. 3748/2009 ι
πρωτότυπθσ βεβαίωςθσ βακμολογίασ των πανελλαδικά εξεταηομζνων μακθμάτων των
Επαγγελματικϊν Λυκείων (Ομάδα Αϋ).
Δεν υποβάλλεται από τουσ ακλθτζσ με διάκριςθ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 8 του
άρκρου 34 του ν. 2725/1999 και από τουσ ακλθτζσ με διάκριςθ του τρίτου εδαφίου τθσ
παρ. 8 του άρκρου 34 του ν. 2725/1999 που επικυμοφν να ειςαχκοφν ςε Σ.Ε.Φ.Α.Α..
ςτ) Φωτοαντίγραφο βεβαίωςθσ τθσ οικείασ ακλθτικισ ομοςπονδίασ, που καλλιεργεί το
ςχετικό άκλθμα ι αγϊνιςμα ακλιματοσ, επικυρωμζνθσ από τθ Γενικι Γραμματεία
Ακλθτιςμοφ, ςτθν οποία κα πιςτοποιείται ότι ο ακλθτισ είναι ενεργόσ κατά τισ διατάξεισ
του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ. 8 του άρκρου 34 του ν. 2725/1999.
Δεν υποβάλλεται, κατ’ εξαίρεςθ, από τουσ ακλθτζσ που επικυμοφν να ειςαχκοφν ςτθν
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ το ακαδ. ζτοσ 2014-2015.
η) Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία ο ακλθτισ κα δθλϊνει μία εκ των διακρίςεων των παρ.
2 και 8 του άρκρου 34 του ν. 2725/1999 βάςει τθσ οποίασ επικυμεί να ειςαχκεί ςτθν
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, το άκλθμα ι αγϊνιςμα ακλιματοσ ςτο οποίο ςθμείωςε τθ
διάκριςθ, τθν κατθγορία και τθ χρονολογία τθσ διάκριςθσ, κακϊσ και το ζτοσ κατά το
οποίο υπζβαλε για πρϊτθ φορά αίτθςθ ειςαγωγισ ωσ ακλθτισ ςτθν τριτοβάκμια
εκπαίδευςθ. Ειδικά οι ακλθτζσ με 1θ νίκθ τόςο ςε Πανελλινιουσ Μακθτικοφσ - χολικοφσ
Αγϊνεσ όςο και ςε Πανελλινιουσ Αγϊνεσ κα δθλϊνουν, εφόςον επικυμοφν, αντί τθσ
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μίασ εκ των διακρίςεων των παρ. 2 και 8 του άρκρου 34 του ν. 2725/1999, και τισ δφο
διακρίςεισ.
Άρκρο 2
Διαδικαςία επιλογισ ακλθτϊν για ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ
1. Η αρμόδια Επιτροπι Επιλογισ Ακλθτϊν προβαίνει ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν των
υποψθφίων και ςυντάςςει καταςτάςεισ με τουσ ακλθτζσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ για
ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτισ παρ. 1, 2, 3, 8, 10,
11, 14, 17, 18 και 21 του άρκρου 34 του ν. 2725/1999.
2. Η επιλογι των ακλθτϊν που πλθροφν τισ προχποκζςεισ και διεκδικοφν ειςαγωγι ςε
ποςοςτό κζςεων, κακ’ υπζρβαςθ του αρικμοφ των ειςακτζων, μετά από προςαφξθςθ του
ςυνόλου των μορίων που ζχουν ςυγκεντρϊςει ζπειτα από ςυμμετοχι τουσ ςτισ
Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ και βάςει των κριτθρίων των παρ. 8 και 11 του άρκρου 34 του ν.
2725/1999 γίνεται με θλεκτρονικό τρόπο. Οι εν λόγω ακλθτζσ κρίνονται για ειςαγωγι ςτα
τμιματα και τισ ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ τμθμάτων των Πανεπιςτθμίων και Σ.Ε.Ι. - πλθν
των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ςτισ περιπτϊςεισ που δεν προβλζπεται ειςαγωγι τουσ ςε αυτά - που ζχουν
δθλϊςει ςτο μθχανογραφικό δελτίο το οποίο ζχουν υποβάλει ωσ υποψιφιοι για ειςαγωγι
με τθ γενικι ςειρά ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κατά το ίδιο ζτοσ, ςφμφωνα με τθ ςειρά
προτίμθςισ τουσ. Δεν κρίνονται για ειςαγωγι ςε τμιμα, ι ειςαγωγικι κατεφκυνςθ
τμιματοσ, εκ των ανωτζρω, ςτο οποίο ζχουν ειςαχκεί με τθ γενικι ςειρά κατά το ίδιο ζτοσ,
κακϊσ και ςτα τμιματα ι τισ ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ τμθμάτων που ζπονται, ςε ςειρά
προτίμθςθσ, ςτο μθχανογραφικό τουσ δελτίο.
3. Η Επιτροπι Επιλογισ Ακλθτϊν καταρτίηει πίνακεσ ειςαγομζνων ακλθτϊν ςτα Σ.Ε.Φ.Α.Α.
και ςτα άλλα τμιματα ι ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ τμθμάτων των Πανεπιςτθμίων και Σ.Ε.Ι.
βάςει i) τθσ επιλογισ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, ii) των δθλωκζντων, ςτθν αίτθςθ τθσ
παρ. 1 περ. αϋ του άρκρου 1 τθσ παροφςασ απόφαςθσ, τμθμάτων και ειςαγωγικϊν
κατευκφνςεων τμθμάτων των Πανεπιςτθμίων και Σ.Ε.Ι. από τουσ ακλθτζσ με διάκριςθ του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 8 του άρκρου 34 του ν. 2725/1999 που πλθροφν τισ
προχποκζςεισ για ειςαγωγι ςε αυτά και iii) των δθλωκζντων, ςτθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 περ.
αϋ του άρκρου 1 τθσ παροφςασ απόφαςθσ, Σ.Ε.Φ.Α.Α. από τουσ ακλθτζσ με διάκριςθ του
τρίτου εδαφίου τθσ παρ. 8 του άρκρου 34 του ν. 2725/1999 που επικυμοφν να ειςαχκοφν
ςε Σ.Ε.Φ.Α.Α. και πλθροφν τισ προχποκζςεισ για ειςαγωγι ςε αυτά.
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4. Οι πίνακεσ των ειςαγομζνων ακλθτϊν που καταρτίηονται από τθν Επιτροπι Επιλογισ
Ακλθτϊν κυρϊνονται από τον Τπουργό Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και αντίγραφα αυτϊν
μαηί με τα δικαιολογθτικά των ειςαγομζνων ακλθτϊν διαβιβάηονται ςτισ ςχολζσ ι τμιματα
ειςαγωγισ τουσ.

Άρκρο 3
Εγγραφι ειςαγομζνων ακλθτϊν
1. Οι ακλθτζσ που ειςάγονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ ςτισ ςχολζσ,
τα τμιματα και τισ ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ τμθμάτων των Πανεπιςτθμίων και Σ.Ε.Ι.
υποβάλλουν ςτο τμιμα ειςαγωγισ τουσ, μζςα ςτθν προκεςμία που κακορίηεται με
απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, τα εξισ δικαιολογθτικά:
α) Αίτθςθ εγγραφισ.
β) Φωτοαντίγραφο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν.
2690/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 1 κεφ. Αϋ του ν.
4250/2014, 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.
2. Οι ειςαγόμενοι ακλθτζσ κατά τθν προςζλευςι τουσ για εγγραφι πρζπει να ζχουν μαηί
τουσ δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι άλλο δθμόςιο ζγγραφο από το οποίο να
αποδεικνφεται θ ταυτότθτά τουσ.

Άρκρο 4
Μεταβατικζσ διατάξεισ
Οι διατάξεισ των άρκρων 1 και 2 κεφ. Αϋ τθσ με αρικ. Φ.252.25/Β6/200/04-04-2000 κοινισ
υπουργικισ απόφαςθσ (ΦΕΚ Βϋ 473/06-04-2000) διατθροφνται ςε ιςχφ για ειςαγωγι ςε
ςχολζσ, τμιματα και ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ τμθμάτων των Πανεπιςτθμίων και Σ.Ε.Ι.
ακλθτϊν που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 12 περ. αϋ του άρκρου 18 του ν. 3708/2008,
όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. Γ περ. 2 του άρκρου 45 του ν. 3773/2009 και
ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ. 3 περ. 5 του άρκρου 11 του ν. 4229/2014 και για το χρονικό
διάςτθμα που εμπίπτουν ςε αυτζσ. Ειδικά ωσ προσ τον τρόπο, τόπο και χρόνο υποβολισ των
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ςχετικϊν αιτιςεων και δικαιολογθτικϊν, οι αναφερόμενοι ακλθτζσ τα υποβάλλουν
ταχυδρομικϊσ, με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτθ Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Διεξαγωγισ
Εξετάςεων του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, για τθν Επιτροπι Επιλογισ
Ακλθτϊν, από τθν 1θ ζωσ τθ 10θ επτεμβρίου κάκε ζτουσ.

Άρκρο 5
Καταργοφμενεσ διατάξεισ
Από τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ καταργείται θ με αρικμ. Φ.151/102875/Β6/25-07-2013
υπουργικι απόφαςθ.
Άρκρο 6
Ζναρξθ ιςχφοσ
Η ιςχφσ τθσ απόφαςθσ αυτισ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ.
Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
Μαροφςι, 15 - 07 - 2014
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΔΕΡΜΕΝΣΖΟΠΟΤΛΟ

Εςωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Τπουργοφ
2. Γραφείο Τφυπουργοφ κ. Α. Δερμεντηόπουλου
3. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα
4. Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Διεξαγωγισ Εξετάςεων - Σμιμα Αϋ
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