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Σχετικά µε τα αποτελέσµατα εισαγωγής 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, 

εισαγοµένων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.

Α. Οι διαδικασίες επιλογής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αφορούν αποφοίτους:

α) Γενικού Ηµερήσιου Λυκείου και ηµερήσιου ΕΠΑΛ

σειρά εισαγωγής στα τµήµατα και στις σχολές των Πανεπιστηµίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, των 

Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευση

Σχολές των Ακαδηµιών της Πυροσβεστικής και Εµπορικού Ναυτικού.

β) ΕΠΑΛ-ΟΜΑ∆Α Α΄ (ηµερήσιου και εσπερινού), µε τη γενική σειρά εισαγωγής 

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης,

και στις σχολές της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού. 

γ) Γενικού Εσπερινού Λυκείου και Εσπερινού ΕΠΑΛ

Πανεπιστήµια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικ

Εκπαίδευσης και στις Σχολές της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού.

Πέραν του αριθµού εισαγοµένων µε τη γενική σειρά, κατά τα ανωτέρω, ολοκληρώθηκαν και οι διαδικασίες επιλογής των 

εισαγοµένων στα τµήµατα και στις σχολές των Πανεπιστηµίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, των Τ.Ε.Ι., της 

ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, όσων εµπίπτουν 

τριτέκνων και κοινωνικών κριτηρίων

πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, σε επί πλέον αριθµό θέσεων, που καθορίστηκαν µε την ίδια Υπουργική Απόφαση 

καθορισµού αριθµού εισακτέων του ακαδηµαϊκού έτους 201

Οι εισαγόµενοι των ειδικών αυτών περιπτώσεων για την εισαγωγή τους στον επί πλέον αριθµό θέσεων, που καθορίστηκαν 

αποκλειστικά γι’ αυτούς, κρίθηκαν αρχικά µε το σύνολο των µορίων της βαθµολογίας τους για τις θέσεις της γενικής σειράς 

κάθε σχολής ή τµήµατος που δήλωσαν στις προ

τη γενική σειρά, στη συνέχεια κρίθηκαν για τις θέσεις της ειδικής περίπτωσης που δήλωσαν ότι εµπίπτουν. 

Σήµερα δίδονται στη δηµοσιότητα η βαθµολογία του πρώτου και του τελευταίου εισαγ

την κάθε κατηγορία, ενώ στέλνονται ηλεκτρονικά στις ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας καταστάσεις 

επιτυχόντων κάθε κατηγορίας, προκειµένου να τις προωθήσουν στα Λύκεια αρµοδιότητάς τους και να αναρτηθούν 

εντός της ηµέρας.  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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∆∆εελλττίίοο  ΤΤύύπποουυ  

                                                                                                              

 

Σχετικά µε τα αποτελέσµατα εισαγωγής των επιτυχόντων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής των 

εισαγοµένων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 

Οι διαδικασίες επιλογής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αφορούν αποφοίτους: 

Ηµερήσιου Λυκείου και ηµερήσιου ΕΠΑΛ-ΟΜΑ∆Α Β΄ (κατηγορίες 90% και 10%), µε τη γενική 

στα τµήµατα και στις σχολές των Πανεπιστηµίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, των 

Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Στρατιωτικές και Αστυνοµικές Σχολές, στις 

Σχολές των Ακαδηµιών της Πυροσβεστικής και Εµπορικού Ναυτικού. 

ΟΜΑ∆Α Α΄ (ηµερήσιου και εσπερινού), µε τη γενική σειρά εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις 

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων 

και στις σχολές της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού.  

και Εσπερινού ΕΠΑΛ-ΟΜΑ∆Α Β΄, µε τη γενική σειρά εισαγωγής

Πανεπιστήµια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες, στα Τ.Ε.Ι, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής 

Εκπαίδευσης και στις Σχολές της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού. 

Πέραν του αριθµού εισαγοµένων µε τη γενική σειρά, κατά τα ανωτέρω, ολοκληρώθηκαν και οι διαδικασίες επιλογής των 

ων στα τµήµατα και στις σχολές των Πανεπιστηµίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, των Τ.Ε.Ι., της 

ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, όσων εµπίπτουν στις ειδικές περιπτώσεις πολυτέκνων, 

τριτέκνων και κοινωνικών κριτηρίων, οι οποίοι εισάγονται επίσης µε βάση τη βαθµολογία που πέτυχαν στις 

, σε επί πλέον αριθµό θέσεων, που καθορίστηκαν µε την ίδια Υπουργική Απόφαση 

κτέων του ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014.  

δικών αυτών περιπτώσεων για την εισαγωγή τους στον επί πλέον αριθµό θέσεων, που καθορίστηκαν 

αποκλειστικά γι’ αυτούς, κρίθηκαν αρχικά µε το σύνολο των µορίων της βαθµολογίας τους για τις θέσεις της γενικής σειράς 

κάθε σχολής ή τµήµατος που δήλωσαν στις προτιµήσεις του µηχανογραφικού τους δελτίου και, εφόσον δεν εισάγονταν µε 

τη γενική σειρά, στη συνέχεια κρίθηκαν για τις θέσεις της ειδικής περίπτωσης που δήλωσαν ότι εµπίπτουν. 

Σήµερα δίδονται στη δηµοσιότητα η βαθµολογία του πρώτου και του τελευταίου εισαγόµενου στο κάθε Τµήµα ή Σ

την κάθε κατηγορία, ενώ στέλνονται ηλεκτρονικά στις ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας καταστάσεις 

επιτυχόντων κάθε κατηγορίας, προκειµένου να τις προωθήσουν στα Λύκεια αρµοδιότητάς τους και να αναρτηθούν 
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                   Μαρούσι,  29.08.2013      

την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής των 

ΟΜΑ∆Α Β΄ (κατηγορίες 90% και 10%), µε τη γενική 

στα τµήµατα και στις σχολές των Πανεπιστηµίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, των 

ς, στις Στρατιωτικές και Αστυνοµικές Σχολές, στις 

στα Τ.Ε.Ι, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις 

στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων 

ΟΜΑ∆Α Β΄, µε τη γενική σειρά εισαγωγής στα 

ές Ακαδηµίες, στα Τ.Ε.Ι, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής 

Πέραν του αριθµού εισαγοµένων µε τη γενική σειρά, κατά τα ανωτέρω, ολοκληρώθηκαν και οι διαδικασίες επιλογής των 

ων στα τµήµατα και στις σχολές των Πανεπιστηµίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, των Τ.Ε.Ι., της 

στις ειδικές περιπτώσεις πολυτέκνων, 

οίοι εισάγονται επίσης µε βάση τη βαθµολογία που πέτυχαν στις 

, σε επί πλέον αριθµό θέσεων, που καθορίστηκαν µε την ίδια Υπουργική Απόφαση 

δικών αυτών περιπτώσεων για την εισαγωγή τους στον επί πλέον αριθµό θέσεων, που καθορίστηκαν 

αποκλειστικά γι’ αυτούς, κρίθηκαν αρχικά µε το σύνολο των µορίων της βαθµολογίας τους για τις θέσεις της γενικής σειράς 

τιµήσεις του µηχανογραφικού τους δελτίου και, εφόσον δεν εισάγονταν µε 

τη γενική σειρά, στη συνέχεια κρίθηκαν για τις θέσεις της ειδικής περίπτωσης που δήλωσαν ότι εµπίπτουν.  

όµενου στο κάθε Τµήµα ή Σχολή για 

την κάθε κατηγορία, ενώ στέλνονται ηλεκτρονικά στις ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας καταστάσεις 

επιτυχόντων κάθε κατηγορίας, προκειµένου να τις προωθήσουν στα Λύκεια αρµοδιότητάς τους και να αναρτηθούν σε αυτά 
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O συνολικός αριθµός των υποψηφίων οι οποίοι υπέβαλαν µηχανογραφικό δελτίο φέτος ανήλθε σε 104.988 (77.814 

µε το 90%, 14.296 µε το 10%, 12.878 µε τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α΄)), ενώ πέρυσι ο αριθµός των υποψηφίων ήταν 116.173.  

Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήµια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες, στα ΤΕΙ, στις Στρατιωτικές και 

Αστυνοµικές Σχολές και στις Ακαδηµίες της Πυροσβεστικής και του Εµπορικού Ναυτικού 71.761, εκ των οποίων έκαναν 

χρήση των ειδικών περιπτώσεων 12.139, ενώ το 2012 εισήχθησαν 80615.  

Φέτος έµειναν 836 κενές θέσεις (509 µε το 90%, 125 µε το 10% και 202 µε την κατηγορία των ΕΠΑΛ  ΟΜΑ∆Α Α΄). Το 

2012 είχαν µείνει 1.150 κενές θέσεις.  

Τα αναλυτικά στοιχεία υποψηφίων και επιτυχόντων έχουν ως εξής : 

ΠΙΝΑΚΑΣ:  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟ ΑΚΑ∆. ΕΤΟΣ 2013-2014 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
10% 

90% ΕΠΑΛ-Α 

ΣΥΝΟΛΑ 

Ηµερήσια Εσπερινά Ηµερήσια Εσπερινά 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

14296 

(14257 

ΓΕΛ, 

39 

ΕΠΑΛ-Β) 

77024 

(76781 

ΓΕΛ, 

243 

ΕΠΑΛ-Β) 

790 

(619 

ΓΕΛ, 

171 

ΕΠΑΛ-Β) 

12362 516 104988 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 

4711 

(4709 

ΓΕΛ, 

2 

ΕΠΑΛ-Β) 

41510 

(41473 

ΓΕΛ, 

37 

ΕΠΑΛ-Β) 

412 

(323 

ΓΕΛ, 

89 

ΕΠΑΛ-Β) 

0 0 46633 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 

ΣΕ ΣΤΡΑΤ. ΑΣΤΥΝΟΜ. 

ΣΧΟΛΕΣ - ΑΕΝ 

 

179 

(178 

ΓΕΛ, 

1 

ΕΠΑΛ-Β) 

1636 

(1631 

ΓΕΛ, 

5 

ΕΠΑΛ-Β) 

4 

(4 

ΓΕΛ, 

0 

ΕΠΑΛ-Β) 

347 3 2169 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ 

ΤΕΙ 

2334 

(2329 

ΓΕΛ, 

5 

ΕΠΑΛ-Β) 

15662 

(15589 

ΓΕΛ, 

73 

ΕΠΑΛ-Β) 

182 

(131 

ΓΕΛ, 

51 

ΕΠΑΛ-Β) 

4591 190 22959 
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ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 

7224 

(7216 

ΓΕΛ, 

8 

ΕΠΑΛ-Β) 

58808 

(58693 

ΓΕΛ, 

115 

ΕΠΑΛ-Β) 

598 

(458 

ΓΕΛ, 

140 

ΕΠΑΛ-Β) 

4938 193 71761 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 50,53% 76,35% 75,69% 39,94% 37,40% 68,35% 

 

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Πανεπιστήµια, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ), στις Ανώτατες 

Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα γίνουν από την Τετάρτη 11 µέχρι και την Παρασκευή 27 

Σεπτεµβρίου 2013 και σύµφωνα µε το πρόγραµµα που ανακοινώνεται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων.   

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής θα ανακοινωθούν κατά τις προσεχείς ηµέρες µε νεότερο ∆ελτίο Τύπου και 

αναλυτική εγκύκλιο.  

Επισηµαίνεται ότι όλοι οι επιτυχόντες στα Τ.Ε.Ι. εισάγονται στο Α΄ εξάµηνο.  

Η προθεσµία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνοµικές Σχολές, στη Σχολή 

Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού καθώς στις Ανώτερες Σχολές 

Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές. Οι 

ιδιώτες επιτυχόντες στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας θα εγγραφούν κατά το 

ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016. 

Τέλος, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µε τις ειδικές κατηγορίες των 

αλλοδαπών-αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε µη 

ελληνικής καταγωγής. Οι εγγραφές αυτών των εισαγόµενων στα Πανεπιστήµια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές 

Ακαδηµίες, στα Τεχνολογικά Ιδρύµατα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θα 

πραγµατοποιηθούν την ίδια περίοδο, δηλαδή από την Τετάρτη 11 µέχρι και την Παρασκευή 27 Σεπτεµβρίου 2013, µε την 

προϋπόθεση ότι πέραν των δικαιολογητικών που απαιτούνται θα προσκοµίζουν και τη βεβαίωση των Πανεπιστηµίων 

Αθήνας, Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Γ’) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ότι γνωρίζουν την 

ελληνική γλώσσα. 

 Όσοι δεν κατέχουν την ανωτέρω βεβαίωση ή το πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας ολοκληρώνουν 

την εγγραφή τους µετά από την προσκόµιση αυτών µέχρι και το επόµενο της εισαγωγής ακαδηµαϊκό έτος, σε ηµεροµηνίες 

που ανακοινώνονται. 

 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί µε τις Οδηγίες για την εισαγωγή στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της Ελλάδας των κατηγοριών:  

α) αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε.) και  β) αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων 

κρατών –µελών της Ε.Ε. µη ελληνικής καταγωγής και θα κατατεθούν από τους ίδιους τους υποψηφίους ή από νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους στη γραµµατεία της σχολής επιτυχίας, προκειµένου να γίνει ο έλεγχος τους για την 

ολοκλήρωση της εγγραφής τους.  

Οι Σχολές και τα Τµήµατα εισαγωγής µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδουν βεβαίωση εισαγωγής 

προκειµένου οι εισαχθέντες να την προσκοµίσουν στις αρµόδιες αρχές για τη χορήγηση άδειας παραµονής για την 

πραγµατοποίηση των σπουδών τους. 
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1. ΣΧΟΛΕΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ & ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΑ 

ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ. 

1. Ηµερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) του 90% 

2. Εσπερινά Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) του 90% 

3. Ηµερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) του 10% 

4. Ηµερήσια ΕΠΑΛ(Α)                                       

5. Εσπερινά ΕΠΑΛ(Α)                     

                   

 2. ΣΧΟΛΕΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΕΩΝ 2013-2012. 

1. Για Πανεπιστήµια και Τεχνολογικά Ιδρύµατα του 90% 

2. Για Πανεπιστήµια και Τεχνολογικά Ιδρύµατα του 10% 

3. Για Τεχνολογικά Ιδρύµατα του ΕΠΑΛ(Α)                       

  

 

[1] Ηµερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) του  

90%: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/90_gel_epalb_imer_2013.xls 

 

[2] Εσπερινά Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) του 
90%: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/90_gel_epalb_esp_2013.xls 

 

[3] Ηµερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) του 
10%: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/10_gel_epal_imer_2013.xls 

 

[4] Ηµερήσια ΕΠΑΛ(Α): http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/epala_imer_2013.xls 

 

[5] Εσπερινά ΕΠΑΛ(Α): http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/epala_esp_2013.xls 

 

[6] Για Πανεπιστήµια και Τεχνολογικά Ιδρύµατα του 
90%: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/90_sugritiko_vasewn_2013_2012.xls 

 

[7] Για Πανεπιστήµια και Τεχνολογικά Ιδρύµατα του 
10%: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/10_sugritiko_vasewn_2013_2012.xls 

 

[8] Για Τεχνολογικά Ιδρύµατα του ΕΠΑΛ(Α) 
   : http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/epala_sugritiko_vasewn_2013_2012.xl
s 

 

[9] εδώ: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/130829_dt_statistika_stoixeia.doc 

 

10] εδώ: http://didefth.gr/mathimata/wp-content/uploads/Baseis2013.zip 

 

 

Για το ∆ελτίο Τύπου πατήστε εδώ. 
 


