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        Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 5504/8-02-2019, την οποία κατέθεσε ο 
Βουλευτής κ. Θεόδωρος Καράογλου με θέμα «Αλλαγές στη μοριοδότηση κατόχων τίτλων 
πανελληνίων σχολικών πρωταθλημάτων», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
        Σύμφωνα με την αριθμ. 686/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας «η κατ’ 
άρθρο 34 του Ν. 2725/1999 εισαγωγή των διακριθέντων αθλητών στις σχολές της 
προτίμησής τους καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, παραβιάζει τις 
συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και τον κανόνα της εισαγωγής κάθε 
υποψηφίου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το μέτρο της προσωπικής του αξίας…».  
        Ειδικότερα, κρίθηκε «ότι το Σύνταγμα (άρθρα 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 16) επιτρέπει τη 
θέσπιση ενός συστήματος πριμοδότησης βαθμολογίας για την εισαγωγή στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση αθλητών που έχουν επιτύχει εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε σημαντικές 
αθλητικές διοργανώσεις. Η πριμοδότηση της βαθμολογίας ισχύει όχι μόνο για την 
εισαγωγή αθλητών σε συναφείς προς τον αθλητισμό σχολές (π.χ. ΤΕΦΑΑ), αλλά και στα 
λοιπά ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, προκειμένου οι υποψήφιοι αυτοί, λόγω της απαιτούμενης για 
την επίτευξη των ως άνω διακρίσεων έντονης ενασχόλησής τους με τον αθλητισμό, να μην 
βρεθούν σε ήσσονα μοίρα έναντι των λοιπών υποψηφίων σχετικά με την επιλογή των 
σπουδών τους και τις βάσει αυτών περαιτέρω επαγγελματικές τους επιδιώξεις. Συνεπώς, 
δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος (ανάγκη παροχής κινήτρων από την 
Πολιτεία στους ασχολούμενους με τον αθλητισμό - άρθρο 16 παρ. 9 Συντάγματος) και είναι 
κατ’ αρχήν συνταγματική η διάταξη του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, η οποία προβλέπει 
ως προνόμιο υπέρ των διακριθέντων αθλητών την κατά παρέκκλιση εισαγωγή τους στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση (με την καθιέρωση συστήματος προσαύξησης βαθμολογίας ανάλογα 
με την επιτευχθείσα αγωνιστική διάκριση και εισαγωγής σε ειδικές θέσεις οριζόμενες καθ’ 
υπέρβαση των θέσεων της γενικής κατηγορίας υποψηφίων).  
       Η διάταξη όμως αυτή (όπως ισχύει ήδη μετά την τελευταία τροποποίησή της με τον ν. 
4429/2016) αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της 
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ορθολογικής οργανώσεως της παρεχόμενης εκπαιδεύσεως, σε συνδυασμό με τη 
συνταγματική αρχή της αναλογικότητας μέτρου/σκοπού κατά το μέρος που προβλέπει, 
ειδικώς: 
i) την πριμοδότηση αθλητών ακόμα και για επιτυχίες σε αθλητικούς αγώνες ήσσονος 
σημασίας (π.χ. 3η νίκη σε πανελλήνιους μαθητικούς – σχολικούς αγώνες),  
ii) τον καθορισμό των επί πλέον θέσεων των αθλητών σε ποσοστό 4,5% επί των θέσεων 
της γενικής κατηγορίας υποψηφίων (έναντι των κατά το παρελθόν ισχυόντων ποσοστών 
(1% και 3%), και  
iii) τον καθορισμό του αριθμού των μορίων που απαιτούνται για την καθ’ υπέρβαση 
εισαγωγή του αθλητή, μετά την προσαύξησή τους λόγω της αθλητικής του διάκρισης, σε 
ποσοστό 90% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη 
σχολή.  
       Και τούτο διότι, ειδικώς οι ανωτέρω επί μέρους ρυθμίσεις, κρίθηκε ότι υπερακοντίζουν 
τον δημοσίου συμφέροντος σκοπό που υπηρετεί η διάταξη (προαγωγή του αθλητισμού) 
λόγω, αφ’ ενός, του σημαντικού περιορισμού πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
των λοιπών υποψηφίων της γενικής κατηγορίας και, αφ’ ετέρου, της σημαντικής 
υποχώρησης των ακαδημαϊκών κριτηρίων πρόσβασης που συνεπάγονται» (από την 
περίληψη της Απόφασης στην ιστοσελίδα του ΣτΕ).  
       Με βάση το γεγονός ότι η εν λόγω απόφαση δημοσιεύθηκε από το ΣτΕ τον Απρίλιο 
2018, δύο μόλις μήνες πριν τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, κρίθηκε σωστό 
να εφαρμοστεί στις διαδικασίες εισαγωγής κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2019-2020).  
       Σε συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στις αποφάσεις ολομ. ΣτΕ 686/2018 και 
687/2018, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α και γ της παρ. 6 του άρθρου 75 του 
Ν.4589/2019 (13 Α΄), οι υποψήφιοι διακριθέντες αθλητές θα πρέπει πλέον, μετά τον 
υπολογισμό της κατά περίπτωση προσαύξησης των μορίων τους, να συγκεντρώνουν το 
σύνολο των μορίων (100%) της ήδη διαμορφωμένης από τις πανελλαδικές εξετάσεις 
βάσης εισαγωγής στα τμήματα/σχολές στα οποία διεκδικούν την εισαγωγή τους, ενώ οι 
επιπλέον θέσεις εισαγωγής με την εν λόγω διαδικασία επανέρχονται σε ποσοστό 3% επί 
των εισακτέων.  
       Στην περ. β της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), 
τροποποιούνται τα ποσοστά προσαύξησης των διακριθέντων σε Πανελλήνιους 
Μαθητικούς -Σχολικούς Αγώνες ως ακολούθως: «Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους 
Μαθητικούς -Σχολικούς Αγώνες παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι., παρέχεται προσαύξηση 8% για την 1η 
νίκη, 6% για τη 2η νίκη και 4% για την 3η νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη 
διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους 
Πανελλήνιους Αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, λογιζομένων, για την εφαρμογή 
του παρόντος εδαφίου, των σχολείων ως σωματείων».  
      Η ισχύς του παρόντος ξεκινά από τις Πανελλαδικές εξετάσεις που θα διεξαχθούν κατά 
το σχολικό έτος 2018 – 2019.  
      Τέλος, σημειώνεται ότι η μείωση ποσοστών στις θέσεις εισαγωγής και στην 
προσαύξηση των μορίων αφορούν τους πανελλήνιους μαθητικούς/σχολικούς αγώνες, 
καθώς για την διοργάνωση και διενέργεια των εν λόγω πρωταθλημάτων αρμόδιο είναι το 
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Φυσικής 
Αγωγής. Τα υπόλοιπα Πανελλήνια πρωταθλήματα τελούν υπό την αιγίδα της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού. 
                                                                                                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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