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Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υΠΟΥεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 110729/2022 έΥΥραφοτου Υπσι:ιργείου
Παιδι;ίας κιιι Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «ΕισαΥωΥήδιαιφιθάτων αθλητών/τρΙών στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Υια το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.» .
.ι,:πισημαίνεται ότΙ.,σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήΠΟΤΕδιευκρίνιση, δεν θα πρέ= να απαντήσετε
στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αυ.ά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «(/ΙληΡοφορw,.ς»του εΥΥράφου.

Σας ευχαριστούμε Πολ1J.

Από ΤΩΓραφείο Διειcπι:pαίωσης του Τμήματος Πρωτοκόυ.ου του ΥΠΑJΘ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YTlOYPfEIO ΠΑΙΔΕΙΑΙ

Βα.θμός Ασφα.λ/ί,,1'
Να δtα<ηρηEhΙ μΙχρ"
Βαθμό, ΠροτφαιόΊψα"

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

rENIKH ΔΙΕΥΟΥΝ!Η ΨΗΦΙΑΚΩΝ ~γΠHMATΏN,
ΥΠΟΔΟΜΏΝ ~AI Ε;<ΤΑΠΏΝ

"'IEYSVNHt ΕΕΤΑΣ!ΞΩΝ ΚΑΙ ΠIΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΒ'

Μαραύσι,
13/0912021
'Ψ. Πρωτσ,όλλαu: Φ, 151) 1l072Β/Α5

Ταχ, Δ(νση
: Α"δρι'α n"Π<l"opiau 37
Τ.~. _ Πόλη ,15180 - Μαροόο,
Ιστaσ.λίδα
: ht:p;/ /www,mi""Ou.gO\l.~r
Πλ.1Μορί,.,: Δ. ΦοόΥιαι;. Χ, Δημo~O<Ιλoυ,
8. Κςφαστάθη. Α. (αλάνη
Τηλι'<!>ωνα : 211)-3441705, Ι1Π.3442074,
211)-3442100, :ΙΙΠ_3443177

ΘΕΜΑ: ΕιοαΥωΥή δ,ακριθίvτων

αθλητών/τριών

nf'O! (μ< ηλ<'-:Ρ""u<ό rαχuΔρσμε(ο):
Ι. Π'ρtφ,ρειο.,t, διι;uθίJνσ<L, EKrισ(δ,υση~
2. ΔLiuElύνΟ<L,Δ,u"οοβόθμ,α,
Ε,,,αίδ<uση,
(Μ. <η" παpίΣJ.ηoη να ιφοωΟ~οοuν
ηλΗτρονu<ά την rιαρoόσα στα ΓΕλ., ,α ΕΠΑ.Λ.
.αι <α ΚΕ.ΣΥ.Π.τη, αρμοδιό1:ηroς ,euII
3, Πανεrιισ"ήμια
4, Γ'"",,κήΓpo.μ~(ιτεία Αθλψισμού
ΓΡαΦ'ΙΟ Γ'νιο<ο';'Γραμμ"τόα ΑθλητιομΟΟ
5, r'vu<ή ΓΡάl.ψα"ία AB'nnaμou
Γ.νιo<~Διι'ύθυνση Y~ό<1<ήριξ1ςΑΟληΤ',σμού
6. r,vιo<iIΓραμμα",ία Αθλητ<σ,""ί>
"'LiUeUvonΑΥωνιοτι.<οί>Αθληnομσύ
(Με <ην παρόχληση οα ιφοωθήση ηλ""j)OΥικά
<η" παρούαα σης α.θληη,Ι, oμaσπovδ".,)
7. ",c<"eu'"'n Φυσική, ΑΥω¥ής.

=ηll

Τριτοβάθμια

Εκπαίδευση,

νια tO

α,αδημαίκό ίτo~ 2022-2013.

Για την εισανωγη διακριθι'\Γ\ωll αθληtώll/τριών στις Σχολες, τα Τμηματα και ης εισαγωγι~έ,
κατευθύνσεις

Τμημάτων

των

Πανπιιστημίων

και

twV

Α,Σ.ΠΑΙ.τ.ε.

και

ΑΣ.τ,ε"

συμπερlλαμβανoμEνων των Ι.ε.Φ.Α.Α-Τ,Ε,Φ.Α.Α,για το ακαδημαίκό itO, 2022-2023 εφαρμόζσvται
οι διατάξπς:

ΑΔΑ: ΨΛΝΜ46ΜΤΛΗ-ΤΚI

1,

Του όρθρου 34 ωυ ν. 2725/1999 j121 ΝΙ όπως αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με

την παρ. 8 του όρθρου 18 του ν, 3708/2008, με τις παραΥράΦους 1 και 2 Του άρθρου 17 του ν,
3748/2009 (29 Α'), το άρθρο 45 του ν, 377312009 (120 Α') και το άρθρο 53 του ν, 4049/2012 (35
ΑΙ ω; παρ. 1 έως 7 τΟυ άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (φεκ Α' 24), σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013, όπως αυτή ουμιιληρώθηκε με την παρ, 1 του άρθρου
26 του ν, 4210/2013 (ΦΕΚΑ' 2541 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 ΤΟυν. 4373/2016
σε συνδυασμό με τις διατόξεις του όρθρου 75 ΤΟυν. 4589/2019 (φεκ Α'13) και τις δΙα/όξεις του
άρθρου 36 του ν. 4603/2019 (φεκ Α'48).
2.

Της παρ. 12~του άρθρου 18 ΤΟυν,3708/2008 (φεκ 210 Α) όπως αντικαταστάθηχε με την παρ.

Γ2 του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 (ΦΕΚ120 Α), όπως τροποποιήθηκε με την ΠοΡ. 5 της παρ.3 του
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ8 ΑΙ.
3,

Τις διαταξεις του ν. 4186/2013 (Α' 1931 ~Aναδιάρθρωση Τ'1, Δiυnρoβάθμιας

Εκπαίδευσης

και λοιπές διατόξεις» όπως τροποποιήθη κε και '-"Xύε~
4.

Του άρθρου 32 ΤΟυν. 4351/2015 (ΦΕΚ164 Α).

S. Της παρ. 6 του άρθρου 75 ΤΟυν, 4589j2019 ΙΦΕΚ13 Α).
6.

Των άρ,13 και 30 ΤΟυ ν.4726Ι2020

(181 Α') «AναμόΡΦwoη θεσμικού πλαισίου των

αρχαιρεοιών των αθλητικών Φορέων διακρινόμενοι ουνοδο[ αθλ'1τών ΑμεΑ, oιJσταoη εθνικής
ΠλατΦόρμας

Αθλητικής ΑκεραιΜητας,

Ελληνική Ολυμπιακή

Επιτροπή

(Ε.ΟΕ),

ελληνική

Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε,Π,Ε)και άλλες διαταξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του
αρ. 53ωυ Ν.4809/21 (102 η,
7.

Τις διατάξεις του άρ,410 του Ν 4957/2022(141 Α')

8.

Τις διατάξεις του ν.4777Ι2021 (Α' 25) «ειοαγωγή στην Τριτοβάθμια ΕΚιιαιδευση, προστασία

της Ακαδημαίκής ελευθεριας, αναβόθμιοη του ακαδημα'(κού περιβόλλovτσς και άλλες διατάξεις
9.

Την αρ, 153j104159jA5j2021

(4068 θ') «Εισαγωγή Αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στη

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» γΑ, όπως φoπorιoιήθηKε και ισχύει.
10. Την αριθμ lD.153/123037jA5/2-1G-2021 γ.Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Α. Σε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ,ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣΚΑΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑϊΚΟΥΣ
ΑΓΩΝΗ, σύμΦωνα με το αρ.34
παρ.Ι0 γ του Ν.2725/99 ΦΕΚ121 Α', όπως ΤΡΟΠΟΠοιήθηκεκαι ιοχυει, διεΜδικσυν εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια

Εκπαίδειιση

ανεξάρτητα

με {ην υποβολή
2

ΜηχανσγραΦΙΜού Δελτίοιι (titE

ΑΔΑ: ΨΛΝΜ46ΜΤ ΛΗ- ΤΚΙ
υποβάλλουν, είτε δεν υποβάλλουν ΜηχανογραΦικό Δελ,ίο), χωρίς ποοοηκό περιορισμό
εΦόοον ';χουν πετύΧειμια από ης ακόλουθες διακρίσεις σε :

1. ~ει>INOY1

ft XEI~β'INOYI

ΟλΥΜI11ΑΚΟΥΙ)••ωΝ@
ΕιΣΑΓΩIΉ 'ΑΘΛΗΤΩΝ
ΚΑΟ:ΥΠΕΡθΑΙΗ
ΣΕ ΤΜΗΜΑ

,.
,.

τοΥ

ΧΩΡΙ!

ηοιοτικο

ΑΡIΘΜον

7" -8"

,.

>

Ή ΕIΣΑΓΩΓιΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΤΜΚΜΑΤΟΣ ΤΩΝ

ΣΕ ΣΧΟΛΚ ΕΓ1IΣΤΗΜΚΣ φνΣIΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤιΣΜΟΥ
ΙΣ.Ε.Φ,Α,Α.• Τ,£,ΦΑΑΙ

υίκη

ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΑ

α. ΑΝΔΡΩΝ - fYNAIKON,

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ - ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, £IDHβ(lN - ΝΕΑΝΙΔΩΝ

.'.

'.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

1"-6"νίκη

7" -8" νίκη

-".

χΩI'1ΣΠΟΣΟTlΚΟ

ΚΑΘΎΠΕΡΒΑΣΙ:Ι ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ9Υ

,.

j'.";',,,,

Γ1ΑΝΕΓ1ΙΠΗΜIΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣ.Γ1ΑI,ΤΕ, "'''
Α,Σ.Τ,£
Ι1ΥΜΓ1ΕΡIΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Σ.Έ,ΦΑΑ .Τ.Έ,Φ,ΑΑΙ

2. pmOIMIO

,.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ.-'

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ •. '

.','"

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ,

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.'

,

ΣΕ ΤΜΚΜΑ Ή EΙΣAΓΩrιKK ΚΑΤΕΥ0ΥΝΣΚ ΤΜΚΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
Γ1ΑΝΕΠIΠΚΜIΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ Α,Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. "α,
Α,Σ.Τ.Ε
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Σ.Ε.ΦΑΑ - Τ.Ε,ΦΑΑ.Ι
ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΚΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΚΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Σ,Έ.ΦΑΑ -Τ.Ε.ΦΑΑ.)

β. ΠΑΙΔΩΝ _ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ'ΧΩΡΙΣ

'ποΣοTlΚΟ

ΚΑΘΎΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡlθΜΟΥ

l' -3"νίκη

ΠΕρlοριΣΜΟ,

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ"",,,.,,

ΣΕ ΣΧΟΜΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΉΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Σ.Ε.ΦΑΑ • Τ ,Ε.ΦΑΑ.)
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Υ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
"'''''':

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ,.Χ(ιΡΙΣ ΠΟΣοτικοΎ

KAθΎπεp8~H

'ο',,'

ΠEριr:ιΡΙΣMO/

ΤΟΥAPI,Θ~~Y EIΣAκrE~N. /

'if<ili:;

",,",,'.'" ..'

ΣΕ ΣχΟΛΗ ΕΠΙΣΤΉΜΗ!ΦΥΣΙΚΗ! ΑΓΟΓI-f!& ΑΘΛΗΤΊΣΜον
(Σ.Ε,Φ,Α,Α.Η,Φ.Α.Α.)

1'-3"νίκη

α. ΑΝΔΡΩΝ - ΝΝΑΙΚΩΝ.

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ - ΝΕΩΝ ΝΝΑΙΚΩΝ,

ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝιΔΩΝ

Ε!ΣΑΓΩΓΗ'" ΑΘΛΗΤΩΝ
ΚΑΘ'ΥΩΕΡ8ΜΗ

ΧΩΡιΣ 'ποιότικά,'

ΤΟΥ ΑΡlθΜΟ,,"

ΩΕρω'ΡΙΣΜΟ,

EI!~lμE(lI,I,'"

"."

η

ΣΕ ΤΜΗΜΑ Ή EIIArOflKH ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΤΜI-fΜΑΤΟ! ΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Ι,ΠΑΙ.Τ.Ε. <σι Α.Σ.Τ.Ε.
{ΙΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΤΩΝΣ.Ε.ΦΑΑ. Τ.Ε.ΦΑΑ.Ι

1" - 3" lιiJ<η

β. ΑΝΔΡΩΝ - ΝΝΑΙΚΩΝ

r------------"'<,<,O,,'"'""<'"c"~'rucM"""'<."""""""'<'";'0"0<"'<"<'''0'''""''''''"Μ"0''''
4" _8' ιιίκη
(Σ.Ε.Φ.Α.Α- Τ.Ε.ΦΑ.Α.Ι

r------------Τ,,,,Γ,,,'"ο"'''"Γ,''c",,,"'"''Μ'""'Γ."''',,"'"'"",Γ,,"ω"""""'<"0".
l'.3"lιίκη
(Η.ΦΑΑ - Τ.Ε.Φ.ΑΑΙ

"""'"''''Μ'''Ο"''

Επίσης:
•

Αθλητές πΟυ επιτuγχάιιοuv
γuvσικώv,

εισάγονισι

ή ισοΦαρίζουll ηαγ<όομια

σΕ οnο(αδήnοtε

Α.Σ,ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. {ης nροtίμησής
•

Αθληtές

που επιηιγχάvοuv

αvδρώv - ViwV γυvαικών,

Σχολή ή Τμήμα
ωυς καθ' υηέρβαση

ή ισοφαρίζουv
εφ"βωv

ΠΡΟtίμησής tOU, καθ' υπέρβαση

ιοχύcΙ για αθλητέ~

πρωtάθλπμα,
viwV γυναικών,

παγκόσμια

εηιδοση

ανδρών -

{ων Πανεnιotημίων

και twV

tOU αριθμού twV εισακτέων.

ή πανευρωπαική

- v£αvίδωv ησάγονιαι

επίδοση

νέωll

στα Σ,Ε.Φ.Α.Α- Τ.Ε,Φ.Α.Α. tn.;

τΟυ αριθμού twv ησακτέων.

Β. 1. ειδικά για Τα Ιτη 2019 και 2021, tO πρώτο
2725/1999

ή ηανευρωηαιχή

και aeλr\tplO,

" 1η έως 6η νίκη σΕ πανΕυρωπαικό
εφήβων νΕανιδων, σΕ αθλήματα

εδάΦιa

της παρ. 8 {ου άρθρου

ΠΟυ κατακτούν
πρωτάθλημα
ή ανωνίσματα

34 του 11.

1η έως 8"1 νίκη σε παγκόσμιο
ανδρών νυναιχών,
αθλήμαως

νέων ανδρών

για τα οποία λόγω της
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εφιφμογη,

των μέτρων πρΟληψη, τη, διιΊδοση, τσυ κορωνο'ίού COVID-19δεν διεξηχθηοο.ν οι

παραπιΊνω διοργανώσει, εντός τσυ έτου, 2020, όπως αποδει.νύε:ται από σχετικη βεβαίωση τη,
οικεία, αθληηκη, ομοσπονδία,. Η παρούσα ισχύει ση, περιπτώσει,. πσυ ο αθλητη, η η αθλητρια
Οα είχε ο.γωνιοτεί εντός ΤΟ" έτου, 2020 και δεν κατέστη δυνατη η ολοκληρωοη τη, αγωνιaτι.η,
διαδικο.σίας λόγω τη, παν6ημίο., τσ" KoΡWνoΙoύCOVID.19m:ην ίδια ηλικιακή ~ατηγoρία με crUtrjv
οτην οποια κατέκτησε νίκη ~maτα έτη 2019 ή 2021.
2, Για ο.θληΤΕ<jτριεςπου ~ατέ.τησαν 1η έως 8'1 νικη σε πο.γκόσμιο πρωτάΘλημο., ή 1η iUJ, 6η νίκη
σε ΠανευΡUJπα"ίκόπρωτάθλημο. ο.νδρών - γuναικών, vEUJVανδρών - νέων γυναικών, εφήβUJννεανιδUJν, σε αθλήματα η αγωνισματο. αθλήματο" το. οποίο. διεξήχθησαν EVΤόςτο" έτους 2020,
ΧUJρί,να ολο.ληρωθούν

οι παραπαν", διοργανώσεις, λόγω εφο.ρμογή, μέτρων πρόληψης της

διαδοσης του .0PUJvoLoίICOVID-19. όπως αΠOδEιχνύεtαι από σχεtι.ή

βεβαίωση της

οικεία,

αθλητικής ομοοπονδιαι;, ισχύουν οι διοτάξΕι, το" πρώτου εδαΦιου της παρ. 8 του άρθρο" 34 του
το" v, 2725/1999.
3. Eιδι.Cι για το έτος 2022, το πρώτο εδιΊφιο της παρ. 8 του αρ.34 του N.272S/99, ισχύει για
αθλητές και αθλήτΡιε, που κατακτούν 1" EUJ,8" vί.η σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1" έω, 6" νι.η
σε πανευρωπαϊκό

πρωτιΊθλημα

αvδρών γυναι.ών,

viwV αvδρώv Viwv γuναικών. εφηβωv

νεανίδων, σε αθλήματα η αγωνίσμο.το. αθλήματο, για τα οποια λόγω της εΦαρμογής τωv μέτρων
πρΟληψης της διαδοοης τσυ KOPWVOiOU
COVID-19δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις
εντός του έτους 2021, όπως αnοδεικvuπαι

από ΣΧπι.η

βεβαίωση τη, οικείας αθλητιχής

ομοσπονδίο.ς, Η πcφουοα ιοχ6ει στις περιιπώσεις, που ο αθλητή, ή '1 ο.θλήτρια θα ειχε αγUJvιστεί
εντός (ου έτου, 2021 και δεv κατεστη δυνατή '1 ολοκληρωοη τη, αγωνιστι.ή, διαδι.ασίας

λόγω

της πανδημιας του KOΡWνOϊOύCOVID--19οτην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία
καrΕκτησε νικη κατά το έτο, 2022 και ειoCιγovται χωρις ποοοnκό περιορισμό καθ' υπέρβαση του
αριθμού εισαχτέωv, σύμφωνα με τις παρακιΊτω διοκρΙΟΕιςσε:

1. ~Ahι;OΣMI0ΠPΩTAΘΛHMN
ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΑθΛΗΤΩΝ:ΧΩΡΙΣΠΟΣΟTlΚΟ
ΚΑθΎΠΕΡΒΑΙΗτον
ΣΕ ΤΜΗΜΑ

Ή

ΚΑΙ

ΤΩΝ

ΙΙΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

5

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ,

ΕIΣΑΚτΕΩΝ; .... ' .".' ~;.;

ΕIΣΑΓΩΓιΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

1"-8" νίκη(όλων των κατηγοριών)

ΑΡIΘΜον

Α.Ι.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΤΩΝ Η.Φ.Α.Α

"αι

ΤΩΝ

Α,Σ.Τ.Ε.

-Τ.Ε.Φ.ΑΑ)
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ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ - ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ
ΚΑΘ'ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Ή ΕIΣΑΓΩΓιΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
,ο, ΑΣ.Τ.Ε.
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ,Ε.
ΠΑΝΕΠΙΣτΉΜΙΩΝ
(ΣΥΜΠΕΡΙΜΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ί.Ε,α/,Α,Α. Τ.Ε,Φ,Α,Α,Ι
Η

1"-6"νίκ'1

Γ.

Aθ~ητέι;/φιες

Πουδιακρίθηκαν

Σε Τμήμα ή Εισαγωγική
συμπεριλαμβσνομένων
noaKTEWV,

προοαύξηση

Κατευθυνση
των
με

ΤμήμαΤΟζ των Πανεπιστημίων

το

του QUVQ~OUcUJIl μορίωll

- Τ.Ε.Φ.Α.Α,

μηχανογραΦικό

σε ποσοστό
τους

τους:

30%

4η - 8η νίκη
Πρωτάθλημα

σε Πανευρωπαίκό
παίδων - κορασίδων

ΜΕΣόΓΕIΑκόι
1'1 - 3'1 νίκη οε Μεσογειακούς

κατηγορίες

οε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ,

ΑΓΟΝΕΣ εισάyovται:

Σ,ΕΦ,Α.Α

βάση

'""

'" ,"

σε μια από τις παρακάτω

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑϊΚΟΥΣ

αριθμου

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ,

ΑΓΟΝΕΣ

Αγώνες

(,

και των Α.Σ,ΠΑΙ.Τ,Ε. και Α.Σ,Τ.Ε.
θέσεων,

δε~τί<J, έτοuς

καθ'
ZD22,

υπέρβαση

του

ύσπρα

από
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,."!:iOα/i.ύξ'1ση')ιιQ.
'Τμήμαπι

TQ':~

Μαι ΤΙς,

. &ι.Ε,σσvωvii<Eς
'Ι;'ψKίitέυθύνάεις

" Τμημάrωvτων

χωρίς πoooτι~ό
περισρισμό(ΑΝ εγ)

χωρίς ΠΟΟΟΤικό

7'1 -8'1 σε νίκη σε Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα

Qνδρών- γυνQικώv

7'1 -8'1 σε νίκη σε Παγκόσμιο

χωρίς πoooη~ό

Πρωτάθλημα νέων ανδρών. νέων
γυναικών,

περιοριομό(ΑΝ εγ)

25%

;0%

30%

περιοριομό(ΑΝΕγ)

~Φήβων - νεανίδων

7η - 8η νίκη σε θερινούς ή χεψερινοιϊς
Ολυμπιακούς

Αγώνες

περιοριομό(ΑΝ εγ)

4η - 8η νίκη οε Πανευρωπαίκο
Πρωτάθλημα

ανδρών

χωρίς ΤΙΟΟΟΤΙΚΟ

χωρίς πoooτι~ό

-γνναικών

l' .3" νίκη σε Ολυμπιακούς

αγώνες

rcεριοριομό(ΑΝ εΥ)

l' -3" νίκη σε Πα)/κόσμιους ΣXOλΙKOύ~

χωρίς 1Ι0σοτικό
lιεριοριιψό(ΑΝ εγ)

αγώνε~

;0%

,,%

χωρίς 1Ι000τικό
περιοριομό(ΑΝεγ)

νεότητας

;0%

22%

Δ. α) Αθλητες που συμμετΕίχαν σε Πανελλήνιους α)/ώνες όλων των κατηγοριών και ΠανΕλλήνιους
Σχολικούς Aγ~ινες, τιρέIιΕι να έχουν οημειώσει αγωνιστικές διακρίσεις σε ομαδικά αθλήματα

ollQ

1-9-2018 μέχρι και 31-8-2021, σύμφωνα με το αρ.34 lιαρ,10 γ ταυ Ν,2725/99- Φεκ 121 Α', όπως
TPOrtollOlιIBIjκε και ιοχυΕι με το αρ. 152 ταυ Ν, 4831/21.( 170 Ν).
β) Ειδικά για το ακαδημαϊκό
αίτηοη εισανωγής

έτος 2022 -2023, νια το OIlOiOαθλητι\ς rΊ αθλητρια

στην Τρι{οβάΟμια Εκπαίδευοη,

Ολυμπιακών, Πανκόσμιων και Πανευρωιια'ί.ώv

η διάκριση

σε ατομικό

υιιοβαλλει

άθλημα,

nλην των

αγώνων, δύναται να έχουν .ατακτηθεί

από 1-9-

2018 έως 19-9-2022.
Οι αθλητές "Ου εντάσσονται στις ανωτερω πφιιιτώσεις

εισάγονται:

Σε Τμημα ή Ειοαγωγικη κστείΙθιινση Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε. _αι Α.Σ.Τ.Ε.
σε ποσοστό θεσεων φία (3%1, και σε ποσοστό θέσεων είκοσι (20%). νια Εισαγωγή στα Σ.Ε,ΦΑΑ.Τ.Ε.Φ.Α.Α" καθ' υπερβαση

του αριθμού Ειοακτέων, με βάση το μηχανογραΦικό

7
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iτοuς 2022, ίtσrερα από ΠΡΟClQuξηση,ou ουνόλου

H"V

μορίων ,ους ~αι εΦόσον ixouv ItEl:UXEL
μια

Qπό ,ις Q~όλοuθες δια~ρΙσεις σε:

1'1 νίκη σε ΠανΕλλήνιους
όλων ,ων ΚQτηνοριών

ΑνώνΕς

2'1 νίκη σε ΠανΕλλήνιους
όλων των κατηνοριών

Ανώνες

3'1 νίκη σε Πανελλήνιους
όλ"", των κατηνοριών

Ανώνες

Επίτευξlj ή ισοΦάριση
πανΕλλήνιας επίδοσης σΕ
Qγώνισμα όλων των κατηγοριών

10%
20%

7%

20%

ΠANEΛΛHNΙOI-I'~?Δ~~OIΑΓΩΝΕΙ'

1η νίκη σΕ ΠανΕλλήνιους
IXOλ'KOίtς Αγώνες

20%

2'1 νίκη σε Πανελλήνιους
IXOλ<KOίtςΑγώνες

20%

3'1 νίκη σΕ Πανελλήνιους
IΧOλ'KOίtς Ανώνες

20%

,%

1'1 νίκη σε Πανελλήνιους Ανώνες
όλων των κατηγοριών και 1η νίκη
σε Πανελλήνιους IΧOλlKoίtς
Αγώνες

21%

11%'

'Σε πεpίJι~ωση που ""θη,ή, - αθΝπή, κατσ""ήσ<ι Ιη νίκη α. nσv.λ/ήVLΟV~Σχολ«ο"" Αγ,,"ε, 6<>0κω 1η "l,η σ,'
Πo;v'λ!vilλoυ, Αγ,,"", όλ<ον τ<ον KατηνOpo.ΏV
,6". τα προβλεπόμενα π,,",,",ιι. Π;>O<J"ύξηση~για 'η" ,',σαγ<ονή σ'<α
Σ,Ε.Φ.Α.Α -Τ,Ε,Φ.Α,Α, r\ όλλ., Σxo~ή r\ Τμήμα Α.Ε.Ι. προσαυξιι."l>Vtαι ,αΗ'ι μια "'ΚΗ'ΟΤΙά(α μονάδα (1%) επί του
Ι'<ναλύτιο;>οο πσσσσ,σύ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

11
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗπρονΠΟΘΕΣΕIΣΠΑTOVΣYΠOΨHΦIOVΣ
ΤΟΥΚΕΦΑλΑIΟΥ.:

Γιατον nEpi1ttUlGD
Α'
1. Οι αθλητέςΙΤΡΙΕςνα έχουν οημειώσει αΥωνιοτικές διακρίσπς. μετά τις 30-1-2013, ημ.oρoμηνlα
εναρξης ισχύος του Ν.4115Ι2013(ΦΕΚΑ' 14), Αθλητές που είχαν OHUIELαγωνιαηκες διακρίσεις,
πριν από την ανωτΕρω ημερομηνία, σύμφωνα με ης διατάξεις του άρ34 του Ν.2725/1999 όπως
ιοχύει είχαν δικοίωμα χρήσης του προνσμίου της εισογωγής στην ΤΡΙΤοβάθμιαΕκπαίδευση, μΕχΡΙ
και το ακαδημα'ίκό έτος 2014-2015. βάοη των διατάξεων της ΠΕΡ,5 της παρ.3!Ου όρθρου 11 ΤοLl
ν, 4229/2014 (ΦΕΚ8 Α).
2, Να είναι εγγεγραμμiνσι με τη διάκρισή τους aτOν ε,δικό πίνακα τος Γενιχής Γραμματείας
Αθkητ,σμού της παρ. 3 του όρθρου 34 του ν, 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ενΥραΦό aτOν ειδικά πίνακα π,aτoπoι.είται με ΣΧη,κή βεβαίωση ό

fu

Υποιιργική ΑπάΦαοη

εγΥραΦής τΟυ σε αιιτάν, που χορηγείται aτoν αθλητή{φ,α

από Τη ΓΕνιχό Γραμματεία

AQkntlOUOU,εΦδαον έΧει προηΥηθεί αίτηαη του αθλητή{φιας

για εΥΥραΦό στΟν εν λόγω

πίνακα.
3. Να είναι κάτοχοι anokutnpiou Λυκείοιι ή 'οότιμου οχολείου δευπροβόομιας εomα,δευσης ΠΟυ
τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκόστοτε ισχυουοες διαδικασίες επιλογής για ειοαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
4,Να υποβάλουΙΙ αίτηση εισαγωγή", όπου θα δηλώνουν το Τμήμα, ή την εισαγωγική καπυθυνοη
Τμήματος των Πανεπιστημίων κα, των Α.Σ.ΠΑΙ,Τ.Ε.και Α.ΣΤ.Ε. ουμπεριλαμβανομένων των
Σ.Ε.Φ.Α,Α,-Τ,Ε,ΦΑΑ, στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν, ανάλογα με τη διόκρισή τους, καθώς
και τα δικαωλογ'1τικό, που πρ<)βλέΠOVΤαι
στο Κεφάλαιο ιν για Τ'1νπερίπτωσή τους
5.0ι υποψήφιοι,
εισαγωγικη

εφόσον πληρούν τις ανωτερω προϋποθέσεις, εισάγOVΤαιστο Τμήμα, ή τ/ν

καπύθυνση

Τμηματος των

ΠανεΠΙΟΊημιων και των

Α,Σ.ΠΑ1.Τ.Ε.,Α.Σ.Τ.Ε.

ουμΠΕριλαμβανομενων των Σ.Ε.Φ.ΑΑ

Τ.Ε.ΦΑΑ. της προτίμηοής τους, καΟ' υπέρβαση ΤΟυ

αριθμου

περ,ορισμό

εισακτέων, χωρίς

ποσοτικό

κα, ανεξάρτητα

αν έχουν

υποβάλει

μηχανογραΦικό δελτίο.
6. Επισημα,νεται ότι 0\ αθλητές που ι.χουν υποβάλει αίτηση για ειοαγωγή στην Τριτοβάθμια
ΕκπαίδΕυση βάοη των διατάξεων της παρ, 8 του άρElρ<)υ34 του ν. 2725/1999, όπως αυτό
OVΤΙΚOταστάθηKE
με την παρ. 8 τΟυ άρθρου 18 του ν. 3708/2008, και πληρούν τις παρorιάνω
πρoϋrιoOEσεις μrιoρoύν να ασκήσουν τσ δικαίωμα τσυς με την ίδ,α δ,άκριαη και τα αμέσως
εrιάμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαv
9
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βάσει {ων διαtάξ£ων αυtών. Το δικαίωμα εnανακtάtαι

με νεότερη νίκη σε διαΦορετική

δισργάνωση.

Γιατην περinτωση Β.

1. Νο είναι εγγεγρομμένσι με τη διάκρισή τσυς ΣWν Ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού της παρ. 3 του άρΟρου 34 ,ου ν. Z72S/1999, όπως ,ροποποιήθηκε και lOXUEl
ί.!l
εΥνραΦή στον ειδικό πίνακα πιστοποιεί,αι

με σχετική βεβαίωση ή Υπουργική ΑπόΦαση

εγγραΦής {Ου σε αutov, πσυ χορηγείται στΟν αθλητήJφια

από τη Γενική Γραμμστεία

Αθλητισμσύ, εΦόσσν έχΕι προηγηθεί αίτηση τσυ αθλητή!φιας

νια εγγραφή στον εν λόγω

πίνακα.
2 α. ειδι~α για τα ετη 2019 και 2021, το πρωτο εδό.φιο της ηαρ. 8 του αρθρου J4 του ν. 2725/1999
ισχύΕι για αθλητΕς ~αι αθλήτριες που KQTQ~TOUV
1η Εως 8η νί~η σε παγκόσμιο πρωtάθλημα, ή 1η
έως 6η ν'κη σε πανευρωπαι~ό πρωτάθλημα ανδρών γυναι~ών, νέων ανδρών νέων γυναι~ών,
εφήβων νεανίδων, σε αθλήμαtα ή αγωνωμCΠααθλήματος για ,α οποια λόγω της εφαρμογής των
μέτρων πρόληψης της διάδοοης του κσρωνοίού COVID.19δεν διεξηχθηοαν οι παραπάνω
διοργανώσεις εντός του έτοιις 2020, όπως αποδεικνύεtαι

από <l)εtιKή βεβαίωση της σικείας

αθλητικής ομοσπονδίας. Η napouoa ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήrρια θα είχε
αγωνωπί

ε",ός του πους

2020 και δεν ~ατεστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστι~ής

διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνο'ίού COVID-19στην ίδια ηλι~ιαKήκατηγορία με αυτήν
στην οποία κατΕκτηΟΕνί~η κατά τα έτη 2019 ή 2021.
2 β, Για aBAntEc/ΤPU:c που κατέκτησαν 1η εως 8η νί~η σε παγκόσμιο ΠΡωrάθλημα,

η

1η έως 6η

νίκη σε nανευρωπα"ί~ό πρωrάθλημα ανδρών - γυναικων, νεων ονδρων - νέων γυναι~ών, εφηβων
- νεανίδων, σε oθλrjματα ή αγωνίσματα αθλrjματOς.τα οποία διεξήχθησαν εντός του πους 2020,
χωρίς να ολοκληρωθουν οι παραπάνω διοργανώσεις, λόγω εφαρμογής μετΡων πρόληψης της
διάδοσης τσυ ~oρωνoΙσύ COVID-19,όπως απσδεικνύεται από σχετική βεβαίωση τ/ς

οικείας

αθλητικής σμοσπονδίας ιοχύουν οι διατάξεις του πρωτου εδαφίου της πορ. 8 του άρθρου 34 του
του ν, 2725/1999,
2 γ. Ειδικά για το Ετος 2022, το πρωτο εδαΦίου της παρ. 8 το!! αρ.34 του Ν.2725/99, ιαχιο« για
αθλητες ~αι αθλήτριες που Kατα~τoύν 1η iwc 8η νί~η σε παγ~6σμ\o πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η
νί~η σε πανευρωπα'ί~ό πρωταθλημα ανδρών γυναικων, νέων ανδρων νέων γυνο ••ών, εφήβων
νεανιδων, σε αθλήματα r\ αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων
πρόληψης της διάδοσης του κορωνο'ίου cονΙΟ.19 δεν δΙΕξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις
εντός tO!! έτους 2021, όπως αnoδεΙKνιoεται από σYEtIKήβεβαίωση της οικείας αθλητικής
10
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ομοσπονδίας. Η παρoιJσα ΙOXιJH
στΙζ περιπτώΟΗς, πο" ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί
εντός του έτους 2021 και δεν κατέστη δuνατή η σλοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίαζ λόγω
της πανδημίας το" κορωνοϊού COVIO.19στην [δια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία
κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022.
3. Να είναι κάτοχοι

anOAUTrjQiOlJ

Λυκείου ή ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας nmαίδευσης Μυ

τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύσυσες διαδικαοίες επιλογής για εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπα[δευση,
4, Να υποβάλουν αίτηση εισαγωγήι;, όπου θα δηλώνουν ω Τμήμα, ή την £ιοαγωγική κατεύθυνοη
Τμήματος Των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙΤΕ. και Α.Σ.Τ.Ε. συμπεριλαμβανομένων των
Σ,Ε,ΦΑΑ -Τ.ΕΦΑΑ, οΤΟοποίο επιθυμούν να εισαχθούν, ανάλογα με τη διάκρισή τους, καθώς
και τα δικαιολογητικά. πο" προβλέπονται στο Κεφάλαιο ιν για την IιEplmwofjτους.
s. σι υποψήφιοι, ΕΦόσον πληρούν τις ανωτερω προϋποθέσεις, εισάγονται m:o Τμήμα, ή την
εισαγωγική

κατ"ύθuνοη

Τμήματος των

Πανε1Τιm:ημίων και των

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α,Σ.Τ,Ε.

σuμnΕριλαμβανσμενων των Σ.Ε,Φ,Α,Α. Τ.Ε.Φ.Α.Α.της nροτίμηοής tous, καθ' υπέρβαοη του
αριθμσύ Εισακτέων, χωρίς ποοοτικό

""ριορισμό

και ανΕξάρτητα αν έχουll υπσβάλΕι

μηχανογραφ",ό δελτίο.
6. Επιοημαίνηαι ότι σι αθλητές!τριες που έχουν υ1Τοβάλειαίτηση για Εισαγωγή στην τριτοβάθμια
ΕΚnαίδευοη βάσει των διατάξΕων της nap. 8 του άρθρου 34 τσυ ν, 1725/1999, Onws αυτό
αντικαταστάθηκε με τηll παρ. 8 του άρθρου 18 τσυ ν. 3708/2008, και πληρούν τις παραπάνω
προϋποθέσεις μnορούν να ασκήοουν ΤΟδικαίωμα τους με την ίδια διάκριση και τα α!1iοως
επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη onQ αυτό που υπ,βαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής
βάσει των διατάξεων αυτών, Το δικαίωμα επανακτάται με νεόπρη

νίκη σε διαΦOρEΤΙ'ί!i

διοργάνωση.

Γιατηll ""ρίπτωοη Γ'

Ι. Να είναι εγγεγραμμένοι με τη διάκριοή τους στον ειδικό πίνακα της Γ"νικής Γραμματείας
ΑΟλητιαμαύτης παρ. 3 ταυ άρθρου 34 του ν, 1715/1999, όπως τροποποιήθη_ε και ισχύπ (η
ξΥΥραΦήστΟνιιδικό rclva~QπιστΟΠΟΙξίταιμε ΟχΠικήβεβαίωση ή YrcOupytKrj
ΑπόΦααη "ΥΥραΦής
τσυ αε αυτόν, rcou χορηγείται στσν αθλητή/φια από τη Γενική Γραμματεία Αθλητιαμαύ, "Φόοσν
έχΕι rcραηΥη
θεί αίτηση του αθλητΜτριας για εΥγραΦήστΟνΕνλόγω rclvaKD.

ιι
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2. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ΙOOΤΙμDυσχολείου δευτEρoβάθμια~ εKπαίδευoη~ που
τους επιτρέπει ουμμετοχη στις εκάστοτΕ ΙΣXUOUO""'
δωδικαοίες

εrιιλoγή, για ειοαγωγή στην

ΤριτοβάΘμια EKrιαίδευση,
3, Να έχουν υποβάλει μηχανογραφικο δελτίο ως υποψήΦιοι για ειοαγωγή με τη γενική σειρά στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το τρΕχσν πος (20221,
4. Να μην έχουν Elocrχl)ELτο τρέχον έτο, (2022) με τη γενική οειρά σε Τμήμα, ή ειοαγωγική
κατεύθυνση

Τμήματος

των

Πανεπιστημίων

και

των

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και

Α.Σ.Τ.Ε.,

ουμπεριλαμβανσμένων των Σ.Ε,ΦΑΑ-Τ.ΕΦΑ.Α. της πρώτη, τους προτίμηοης στο μηχανογραΦικο
δελτίο,
5. Οι υποψι\φιοι αθλητέ,/ΤΡΙΕ, θα πρΕπει να έχουν συμμπάσχει

στις Πανελλαδικές Εξπάσεις

2020 ή 2021 ή 2022.
6, Να υποβάλουν αίτηοη ειοαγωγής και τα δικ"ιολογηηκά που προβλέπονται στο κεφάλαιο ιν για
την περίπτωση τους.
7. Επισημαίνεται όη οι αθλητές}τριες που εχουν υποβάλει αίτηση γω εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση βάση των διατάξεων της παρ. 8 ΤΟυ άρθρου 34 του ν. 2725/1999. άπω, αuτό
αVΤΙKατασταθηKEμε την παρ. 8 του αρθρου 18 του ν, 3708/2008, και MlfpOUVης Παραπάνω
προϋποθέσΕις μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους με την ίδια διάκριση κα, τα αμΕσως
επόμειια δύο ακαδημαίκά έτη από α!)τό πο!) υπέβαλαll για πρώτη Φορά αίτηση εισανωγής
βάσει των διατάξεων αυτώll. ΤΟ δικαίωμα

επαιιακτάται

με ιιεότερη ιιίκη σε διαΦορετική

δισργάνωση.

Τια rlfll περίπτωση Δ'

Ι. Να είναι εν/εγραμμΕνοι με τη διάκριοή τους, ή τις διακρίοει, τους αν πρόΚΗται για 1η νίκη τόσο
σε Πανελλήνιου, Αγώνες όσο και σε Πανελλι\νιους Σχολικούς Αγώνε" στον ειδικό πίνακα της
Γενικής Γραμματείας Αθληησμού

της παρ,

3 του

άρθρου

34 του ν. 2725/1999

όπως

τροποπσιήθηκε και ισχύει (η εν/ραφι\ στον ειδικό πίνακα πιστοποιείται με oxnt<rj βεβαίwoη που
χορηγείται στον αθλητή από τη Γενική ΓραμματΕία Αθλητισμού, εφόοοll εχει rιρoηγηθεί αίτηση
του αθλητή για εν/ραΦή στον εν λόγω rιίναKα ή γrιoυργΙKή Arιόφαση εν/ραφή, του σΕαυτόν),
Ζ. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου r\ ιοότιμου σχολείου δευτεροβαθμια,

εKrιαίδευσης που

τους εrιιτρέπει συμμετοχή σης ισχuουοες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή OTlfllΤριτοβάθμια
Εκπαίδευση,
3. Να έχουν υποβάλει μηχανογραΦικό δελτίο ως υποΨήΦιοι για εισαγωγή με τη γενική σειρά στην
Τριτοβαθμια Εκπαίδευοη το τρέχον έτος (2022).

"
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4. Οι υποψήφιοι αθλητέ<;/φιες θα πρέπει να έχουν συμμετάσχ"ι σης Πανελλαδικές Εξετάσεις
2020 ή 2021 ή 2022,

5. Να μην έχουν εισαχθιοι το τρέχον έτος (20Π)
κατευθυνση

Τμήματος

rwv

με τη νιονική σειρά σε Τμημα. ή ιοισανωνική

ΠανΗΗσΊημιων

και

των

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, και

Α.Σ.Τ.Ε..

συμπεριλαμβανομένων Των Σ,Ε.Φ.Α,Α,Τ,Ε.Φ.Α.Α.της πρωτης τους προτιμηοης στο μηχανογραΦικό
δελτίο.
6. Να υποβάλουν οίτηση ιοισανωνής και τα δικαιολογητικά 1'Ι0υl'Iρoβλέl'Ioνrαι στο ΚεΦάλαισ ιν για
την l'Ιερίιπωοή τους.
7. Εl'Ιισημαίνεται όη οι αθλητές/τριες 1'Ι0υέχουν υl'lοβάλΗ αίτηση νια εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
ΕΚl'Ιαίδευση βάσιοι των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρο.., 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτό
ανηκαταστάθηκε

με την l'Ιαρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, "α\ πληρούν ης παραπάνω

l'IΡOUl'lOOiOElc
μπσρουν να ασκήσο..,ν το δικαίωμα το..,ς με την ίδια διάκριση και τα αμέσως
Επόμιονα δυο α"αδημαι"ά έτη από αυτό 1'10..,"'l'Ιέβαλαν νια πρωτη Φορά αίτηση ησαΥωΥής βάοιοι
των διατάξιοων αυτών. Το δικαίωμα εl'lανακτάται ιu; νεότερη νικη σε διαΦορπικ!\ δΙΟΡΥανωση.Οι
δια"ρίοης ΟΕομαδικα a!JAtiuoτa να έχουν κατακτοθει Ql'lQΤΟΥςα!JλητέςLφlΕς κατά τη διάρκεια
των τεσσάρων !4} τελευταίων ετων μ.9-2018 έως 31-8-2022} πριν Ql'lQτο ακαδημα'ίκό έτος Υιατο
ΟπΟΙΟο αθληΤr\C1τριαυl'lοβάλλη αίτηση εισαΥωΥής.
ΕιδΙκά νια το ακαδημαίκό tτoς 2022 -2023, για το οποίο αθλητής ή αθλήτρια ..,ιτοβάλλει αίτηση
εισαΥωΥής στην Τριτοβάθμια

Εκπαίδευση,

η διάκριση

σε ατομικό

άθλημα,

nλην των

Ολυμπιακών, ΠαΥκ_όο\.!ιωνκαι ΠανΕυρωπα"κών αγώνων, δύναται να έχει κατακτηθεί από 1.92018 έως 19-9-2022.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1I1

1. ΕΠΙΛΟΓΉΥπσΙΙΙΗΦIΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝΑ και Β

Οι αθλητές/τριες των πφuπώoεων

Α και Β διεκδικούν εισαγωνΙι στην Τριτοβάθμια E~παίδfυOη,

χωρίς ιτοοοτικό l'ΙερlOρlOμό(ΑΝΕγ) ~αθ' υιτέρβοση του αρι6μού Ειοακτέων,
ΕισαΥωγικη Κατεύθυνση Τμηματος των Πανεηισιημίων
συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε,Φ,Α.Α.'Τ.Ε.Φ.Α.Α.

13

σε Τμημα ri

και των Λ,Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ,Τ.Ε,
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2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΏΝ

ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΩΝ Γ και Δ

Σισυς ανωτέρω υltοψηΦίους διακριθέντες αθλητέι;}τΡιες ItCIpiXEτCIL
η δυνατότητα εισαγωγής σε
Σ.Ε,Φ.Α.Α.. Τ.Ε,Φ,Α.Α ή σε άλλη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίων και των Α,Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.και Α.Σ.Τ.Ε"
σύμφωνα με τη σεφά προτίμησης τσυς στσ μηχανσγραφικό τσυς δελτίσ, κατά Φθίνσυσα σεφά
μορίων και εΦόσον αφενός, έχουν επιτύχει σης πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογική επiδooη [ση
ή μεγαλύτερη

α) της Ελάχιστης θάοης Εισαγωγής Των ειδικών μαθημάτων

ή πρακηκών

δοκιμασιών ανά Σχολή, Τμήμα ή ειοαγωγική κατεύθυνοη (Ε,θ.Ε. ειδικών μαθημιΠων ή πρακηκών
δοκιμασιών), όπου ουντρέχει τέΤοια περίπτωση, και β~της Ελάχιστης Βάοης Εισαγωγής ανά σχολή,
Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.θ,Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατευθυναης), "ατά ης
διατάξεις ταυ ν.4777ΙΙ021 και αΦεη'paυ, έχουν αυγΚΕντρώσει αριθμό μορίων τουλαχιοτον ίσο με
το 100% του αριθμού μορίων του τελευταίου εισαχθέντος με την γενι<ή σειρα στη συγκεκριμένη
Σχολη στο ίδω ακαδημαϊκό έτος 12022). κατα ης διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 2 του v,2S2Sj1997
όπως ισχύει, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων, για την κάθε περίπτωση χωριοτά
και μΕχρι να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες θιΌεις εισακτέων καθε Τμήματος ή εισαγωγικής
κατεύθυνοης Τμήματος,

Ε,δι<ά για τους υποψηΦίους οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετό.σεις ΓΕΛ του lουνίου
2020 και κατέθεσαν εΦέτος μηχανογραΦικό δελτίο, χωρίς νέα συμμετοχή στ'ς πανελλαδικΕς
εξετάΟΕις ΓΕΛτου Ιουνίου 2022, ο αριθμός των θέσεων Εισαγωγής της εν λόγω κατηγορίας, θα
κατανεμηθεί αναλΟΥικάμεταξυ αυτών που επέλεξαν να διαγωνισθούν τον lούνω 2020 με το νέο
σύστημα του ΓΕΛκαι των υποψηφίων που Επέλεξαν να διαγωνιστούν με το παλαιό συστημα του
ΓΕΛ.Τα ποσοστα θα προκύψουν με βάση ης δηλωθείσες προτιμήσεις κατά την διαδικασία αρχικής
υποβολής της αίτησης συμμετοχής.
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Οι αθλητέ~/ΤΡ\ξ~ που ουμμετείχαν στις ΠανελλαδΙKέ~ EξHάσπ~ ΕΠΑΛ 2022 και υπέβαλαν
ΜηχαναγραΦικό Δελτία για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα φιθοΙΟν για τις θέσεις ΤΟυ
3% και 20%, κατά περίπτωση, που rιρoKυrιτoυν με OVMOYlKrjεΦαρμογή των YEv,"otεpwv
διατάξεων για την ιφόσβαοη twv ΕΠΑΛστην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή: α) σε ποσοοτό
δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμσύ εισακτέωv της εν λόγω κατηγορίας, σε Σχολές, Τμήματα και
Εισαγωγικές ΚατΕυθύνσεις '(wv Παvεπιοτημίωv, που καθορίζονται ως αντίστσιχα ή συναΦή με τους
τομείς από τους οποιους αποΦοιτούν,

καθώς και σε ~oινή ομάδα Σχολών, Τμημάτωv και

Εισαγωγικών Κατευθύνοεων twV Παv~πιστημίωv, στηv οπαία εισάγοvται απόφο\τοι όλωv twV
τομέωv. Κατ' εξαιρεση, το ποσοστό του προηγσύμενσυ εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό πέvτ~ ΤOΙ~
εκατό (5%) του αριθμού εισακτέων της εν λόγω Kατηγσpια~ οε Τμήματα και EισαγωγΙKέ~
Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής..
Κτηvιατρικής κιιι Φαρμακευτικής και των Τμημάτωv Φυσικής, Βιολογίας και rεωλογίcrς. Εάv
καθορίζονται ως αντίστοιχα ή συναΦή μΕ τους τoψ(~ αrιό τους orιoίoυς αποΦοιτούν. κιιι β) οξ
ποσοοτό είκοοι τσις εκατό (20%) ΤΟυαριθμσύ ειαακτέων της εν λόγω κατηγοριας στην Ανώτατη
Σχολή Παιδαγωγι~ής και Τ~xνoλoγΙKής Εκπαίδευσης (Α.ΣΠΑΙ.ΤΕ.) και οτις Ανώτερες Σχολές
Τουριοτικής EKrιαίδευoης 1Α.Σ.Τ.Ε.I.σε Τμήμιιτα ΠΟυ καθαρίζονται ως αvτιoτoιxα ή συναφή με
ταυς τομεις από τoυ~ οποίους αποφοιτούν.

Επιοημαίνεται ότι οι αθλη,ές/τριες

απόΦοιτοι εσnερινoύ

έχουν ουμμε-ο:άαχΕιστις πανελλαδικές εξετόοεις
για εωαγωγή

Γενικού Λu~είοu ή ΕΠΑΛ μόνοv εόν

ημερήσιου Γενικού Λυκείου. ή ΕΠΑΛKPlVOVΤal

οτα αVΤίατOΙXαΤμήματα και τις ειοιιγωγικές

κατευθύνσεις

Τμημι'πων των

Παvεπιατημίωv.

Eav ατηv τελευταία θέοη ιαοβαθμοίιν δύο ή περιαοότερσι

υποΨήΦιοι, ειαόγεται κατό αειΡό

προτεραιότητας ο αθλητής nou πέωχε:

1.

Διάκριοη οε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβόνεται

οτο επίσημο πρόγραμμα

των

Oλυμπια~ών Aywvwv.
2. N(~ηατην ανώτατη ~ατηγoρία του αθλήματος ή του αγωv{οματος.
3. Αvώτεροu επιπέδου

διάκριοη με βάση τη σ~ιpά προ,εραιότητας

καθοριζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθληtισμό γπουργοΙΟ.
4. Μεγαλύτερο βαθμό στov τίτλο (ιΤ[ουδώνΤΟυ.
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Οι αθλητές/ΤΡΙΕς IIOlJεισαγOνtαι σε Ι.Ε.Φ.Α.Α- Τ.ΕΦ,Α.Α. υπoxρεOυνtαι να ακολουθήσουν
την ειδικότητα ΤΟυ αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόοον το τμήμα εισαγωγής
τους χορηγΕί την Ειδικότητα αυτή.
Αν το Τμήμα εισαγωγής τους δεν χσρηγεί την ειδ1κότητα του αθλήμαΤΟζ στο οποίο
σημειώθηκε η διακριση, ο αθλητής μπορεί να μετεγγραΦΕί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο
πλησιέστερο προς ΤΟντόπο της έδρας του ειδικώς αναγνωριομένου αθλητικού σωματείου, στο
οποίο ανήκει και πρσπονείται εκπαιδΕυτικό ίδρυμα (Σ.Ε,Φ,Α.Α-Τ.Ε.Φ,Α.Α.),το οποίο χορηγΕί την
ειδικότητα

αυτή.

θρησκευμότων,

με απόφαοη

του

αρμοδίου

οργανου

του

Υπουργείου

nαιδfίαζ

και

εΠΕιτα από εισήγηοη του αρμόδιοιι οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού.
Επίοηζ αθλητής ή αθλήτρια που ΕχΕΙκατακτήΟΕΙ εξαιρετική αγωνιστική διακριση είτε οε
Θερινούς ή ΧειμΕΡινούς ΟλlJμπιακούς αγώνΕς ειτε σε nαγκόσμια πρωταθλήματα ή naVElJPWIIaiKO:
πρωταθλήματα Των κατηγοριών ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, Εφήβων νΕανίδων, και έΧΕΙΕισαχθεί σΕ Σχολή ή Τμήμα Α.Ε,Ι" που απέχ"ι γΕωγραΦικά από τον τόπο όιιου
κυρίως προετοιμάζεται,

δύναται

να μετΕνΥΡαΦΕί, κατόιιιν αιτήσεώς

πλησιέστ"ρο ΠΡΟζ τον τόιισ αυτό "κπαιδευτικό

τσυ, στο αντίστοιχο

ίδρυμα. κατά περίπτωση, με απόφαοη του

αρμοδίου οργιίνοιι του Υπουργ"ίου nαιδεΙαζ και Θρηοκευμάτων, έπειτα αιιό εισηγηση του
αρμοδίου οργάνου τοιι ΥποιιργΕίου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε να μπορεί απρόοκοιιτα να
σιινεχίσει την αθλητική ΤΟυδραστηριότητα.
Αιιαραίτητη ιιροϋιιόθεση για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό είναι ο αθλητήζ ή η αθλήτρια να
είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθληΤLJ<ήςτους δραστηριότητας, έως την ημερομηνία
υπσβολης

της σχετικής αΙτηση.;, ιδιότητα

πσυ

πιστοποιείται

μΕ βεβαίωση

της οικείας,

αναγνωρισμένης, κατά ΤΟν παρόντα νόμο, Ομοσπονδίας, που καλλΙΕργΕί το σχετικό άθλημα ή
αγώνιομα αθλήματος, η οποία επικιιρώνεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Τα άτσμα με αναπηρίες (ΑμεΑ), τα οποία ι'χοιιν χαρακτηριστεί αθλητές από την ειδικτ\ επιτροπή

τη~ παρ, 5 τοιι άρθρου Ζ9 Τυυ ν. ΖΠ5/1999, εισάγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά τα
oριζόμ~να στσ ανωτέρω κεφόλαιο οε ουνδυαομό με τα oριζόμ~να σης διατάξεις της παρ, 14 ΤΟυ
άρθρου 34 ΤΟυν. 1Π5/1999 όπως ΤΡΟΠΟΠοιήθηκεμε την παρ, 3 του άρθρου 38 τσυ Ν, 411511013
(ΦΕΚ 24 Α')

Οι διατάξει~

τΟυ άρθρσυ 34 του ν. 1725/1999 εφαρμόζονΤαι ανάλογα και στους συνοδούς-

αθλητές, οι οποίοι αγωνίζοντα. μαζί με αθλητές με αναπηρία, όπως και όπου απαιτ~ίται από το
αγώνισμα τους σύμφωνα με του, διεθνείς κανονισμού, του ΟΙΚΕίουαθλήματο, και σημειώνουν
τις εξαιρετικές αγωνισιι~έ, διακρίσεις της παρ. 2 ~oυ άρθρσυ 34 του ν. 2725/1999
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Με την εnιφυλαξη τυχόν αvτίθετων διατάξεων σxπι~ά με την εισαΥωγη τους m:a Ι.Ε.ΦΑΑ.Τ.Ε.ΦΑΑ,
"αδηλασία,

η lIaQOUca αφορά

αιιο~λειm:ι~ά ~αι μόνοv m:a εεης αθληματα

ΑμεΑ: οτίβο,

μιtόταια (boccia), αλnι~ό σ~ι ~αι ειδι~όTερα στους ιιιλότους ιιου αγωνίζovται σε

αΥώvες ποδηλαοίας τάVΤεμ Itandem), στους αθλητές - συvοδούς rwv αθλητών του στίβου με
lφοβληματα όρασης, σιους αθλητές _ αυνοδιιύς twV ατόμων με αναπηρία Μυ αγων,ζOVΤαιατο
μπότσια (boccjs) και στους αθλητές --<Juvοδούς των αθλητ~ιν του αλπικού σκι με προβλήματα
όρασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - TPonOI,

ιν

ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΙ ΤΟΥΙ.

Οι αθλητΕς/τΡιες ItOu ττληρούν τις πρσϋποθΕσεις των περυιτώσεων Α, β, Γ & Δ' του ΚεΦαλαίου
11~αι επιθυμούν την εισαγωΥή τους ατην Τριτοβάθμια Εκnαίδευοη CιυμnεΡιλαμβανομένων των
Ι.Ε.ΦΑΑ-Τ,Ε.ΦΑΑ

ΤΩ ακαδημαίκό

έως

ΖΟΖΖ-2023 πρΕπει να unοβάλοuν

τα παρακατω

δΙKαιoλσγηrι~α:

Γ,α την περίπτωση Α.

1. Αίτηση/υιιεόθυνη δηλωση (συνημμένο υnόδεΙΥμα τη, εν λόγω αίτηοης/υπεύθυνης

δήλωση,),

για συμμετοχή στη διαδικασία εnιλογής αθλητών για ειοαγωγη στην Τριωβάθμια Εκnαίδευοη, με
βεβαίωση τΟυ γνησίου της υnΟΥραφή, anQ δημόσια υπηρεσία (n,x. ΚΕΠ,ασΊυνομικο τμήμα), σΊην
οποία ο αθλητής θα δηλώνει τη διάκριση βάσει της οllο,ας εnιθυμΕί να ΕισαχθΕί στην Τριτοβαθμια
Εκιιαίδευση. τσ άθλημα ή αγώνισμα αθληματο, στο οποίο οημείωσε τη διάκριση, την ~ατηγoρία
και τη χρονολσγία της διακριση" ~αθώι; και το £τος, ~αTά το Οιtοίο ιιπΕβαλε για rτρώτη φορά
αίτηση εισαγωγής ως αθλητή, σΊην Τριτοβάθμια Εκnαίδευοη"
2.

Οι

αθλητές/τριες

ιιου

δΙΗδικούν

εισαγωγή

οτην

Τριτοβάθμια

Εκπαίδειιση

συμΙΙεΡιλαμβανομΕνων των 1.Ε.Φ.Α,Α-Τ,Ε.Φ,Α,Α.,ανΕξάρτητα αν συμμηείχαν στις Πaνελ/αδικΕς
εξηάαεις,

δηλώνουν στην αίτησή του, την περίπτωση

1 και ειδι~ότεpα

το Τμήμα, ή τ/ν

ΕισαγωΥ,"ή KilHUflUVGIJ
Τμήματος, των ΠανεΙΙΙσΊημ(ων, Α,Ι.ΠΑΙ.Τ,Ε. και Α,Ι.Τ.Ε. ή Ι.Ε.Φ.ΑΑΤ.Ε.Φ.Α,Α,στο 0110(0ElllfluμoίIv να εισαχθούν,
3.

Eυ~pινες φωτoαvτ,γραφo

πρωτότυπης

βεβαιωσης ή ακριβου, αvτιγράφoυ βΕβαίωσης της

Γενικής Γραμμαηίας Αθλητισμσύ (Γ,Γ.Α,)ή ΥπουΡΥιχη Αιιόφαιιη εΥΥραφής, από την οποία να
προκύ1Πει ότι ο αθλητής είναι εγγεγραμμένα<; με τη διά.ριοή του <πον ιιδ,.ό ιιίνα.α ιιου τηρείται
m:rr Γ.ΓΑ Οι εν λόγω βεβαιώο£ις ή νlΙουργικές ArτoΦάσεις των αθλητώνΙτριων
17
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φέρουν

οειρά προτεραιότητας

του γΦυπoυργoιJ
αγωνιστικές

'Ιαιδείας

διακρίσης

διά~ρισης,

σύμφωνη

και Θρησκευμάτων.

με τη με αριθμ. 11596/09-05-2013

ΠOλιτισμoιJ και Αθλητισμού

στΟν ηδικό πίνα~α διακρίσεων

όπως ισχύει, μΕτά την τροποποίησή

απόφαση

«ΕγγραΦή αθλητών

με

της Γ.Γ.Α. του cpep<JU 34 του ν. 2725/1999

ΤΟυ από το άρθρο 38 παρ, 1 και 2 ΤΟυ Ν. 4115/2013

(ΦΕΚ Α.

24).

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο

τίτλοι> απόλuσης από ΓΕΛή τίτλσι> απόλuσης και πτυχίοι> ΕΠΜ.

5, Εuκρινες φωτοαντίγραΦσ

Δελτίοι> Aστυνoμι~ής Ταυτότητας

Για την περίnΤωση

Β.

1.AitIjOIjIuIIEueuvη

δήλωση

(σuνημμένο

για συμμετοχή στη διαδικασία
βεβαίωση

ή Διαβατηρίσu.

υπόδειγμα

της εν λόγω αίτηση(/υπεύθυνης

επιλογής αθλητών για εισαγωγή

του γνησίοι> της uπογραφής

από δημόσια υπηρεοία

στην Τριτοβάθμια

δήλωσης).

Εκπαίδεuοη,

με

(π,χ, ΚΕΠ,αστυνσμι~ό τμήμα), στην

οποία ο αθλητής θα δηλωνει τη διάκριση βάσει της οποίας επιθυμεί να εισαχθεί στην τριτσβάθμια
Ηπαίδευση,

το άθλημα ή αγωνισμα

"αι τη χρονολογία
αίτηση Ηοαγωγής
2.

Οι

της

αθλήματος

δ,ακρισης,

καΟ';,ς και το "tOC; Koto. το οποίο uπεβαλε

ως αθλητής στην Τριτοβάθμια

αθλητέψριες

που

διεκδικούν

εισαγωγή

των I.Ε.Φ.Α.Α-Τ.Ε.ΦΑΑ"

εξετάσεις,

δηλωνουν

στην αίτησή

εισαγωγική

κατεύθυνση

Τμήματος,

Τ,Ε.Φ.Α,Α, στο οποίο επιθuμούν
ΕυκρινΕς φωτοαvtίγραφο

Γενικής Γραμματείας

πρωτότυπης

Αθλητισμού

βεβαίωσης

Τριtοβάθμια

αν σuμμετείχαν

Εκπαίδεuση

στ'ς ΠανελλαδικΕς

1 και ειδικότερα

το Τμήμα, ή την

Α,I.ΠΑI.Τ.Ε. κCιι A.I.T,E. ή I.Ε.ΦΑΑ.-

αvtιγράΦου

εγγραφής,

βεβα(woης

tIj,

από την οποια να

με tIj διάκρισή του στον ειδικό πίνακα που tIJpElTat

ή Υπουργικές

ΑποΦάσεις

σύμφωνη

των αθληtων/τριων

θα πρέπει

με τη με αριθμ. 11596/09-05.2013

Πολιτιομού και Αθλητιομού

στον Hδι~ό ττ(νακα διακρίσεων

όπως ισχύει. μετά την τροποποιηοή

ή ακριβούς

(Γ.ΓΑ) ή Υποuργlκή Απόφαοη

Παιδείας και Θρησκεuμάτων.

διακρίσεις

ανεξάρτητα

των Πανεπιστημίων,

σειρά npOtfpOLOtIjTα, διόκρισης,

αγωνιστικές

για πρώτη φορά

να εισαχθούν,

στη Γ.ΓΑ Οι εν λόγω βεβαιωσεις

του ΥΦυπουργού

στην

τους tOV nεpίntwaIJ

ΤΙΡOKύrιτειότι α αθλητής ειναι εν/εγραμμένος

φέροuν

την κατηγορία

Eκrιαίδευση ..

συμπεριλαμβανομενων

3.

στο οποίο σημειwoε τη διάκριση,

απόφαση

«Εγγραφή αθληtων
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4. ΕUkρινές φwτoαvτίγραφo

τίτλου απόλυσης από ΓΕΛή τίτλου απόλυσης kOi muxiou ΕΠΑΛ.

S. Βεβαίωση της οικείας αθlιηΤΙKής oμoαnoνδίας

για αθλητές και αθlιήφιες:

α. Ειδικά για τα έτη 2019 ~αι 202 Ι, το πρώτο εδαφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/Ι999
ισχύει για αθληη'ς ~αι αθλήτριες ποιι ~ατα>πoύν Ιη έως 8η νίκη σε παγ"όσμιο πρωτάθlιημα.
έω~ 6η νίκη σε πανευΡWπαϊ~ό πρωτάθλημα

ή 1η

ανδρών γυναι~ών, νέων ανδρών νέων γιιναι~ών,

Εφήβων ν>:ανίδων, σε αθlιήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οιιοία λόγω της εφαρμογής των
μέτρων

ιιρόληψης

δισργανώσεις

της διάδοσης

του

κορωνοιού

εVΤός toιι έτσυ~ 2020. Η παρούσα

cονlD.Ι9

δεν διεξήχθησαν

οι παραπάνω

ισχύει στις ΠΕριπτώσεις, rιoυ ο αfJλητή~ ή η

αΟλήτρια θα είχε αγωνιστεί εVΤός του έτους 2020 και δεν κατέστη δυνατή η oλo~ληρωση της
αγωνιστικής

διαδικασιας

w

~ατηγoρία

λόγω της πανδημίας

cονlΟ.Ι9

στην ίδια ηλικιακή

αυτήν στην οποία ~ατέ~τηoε νίκη κατά τα έτη 20Ι9 η 2021.

β. Για αθλητές/τρι.ες που κατέιαηοαν
νίκη

τοιι κορωνοϊού

Ιη έως 8η νί~η σι' rιαγKόoμιO πρωτάθλημα,

ή Ιη έω<:;6η

οε Πανωρωπα'ίκα πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - ν"ων γιιναικών, εφηβων

- νωνίδων,

Οι' αθληματα η αγωνίσματα αθλήματο," τα οποία διεξήχθησαν ι'vτός τοιι "τους 2020,

χωρίς να ολοκληρωθούν

οι παραπάνω

διοργανώσεις.

λόγω ι'φαρμογής

μέτρων ιιρόληψης της

δ,Cιδoσης τοιι κορωνοίού COVID-19,
γ. Ειδικά για το έτo~ 2022, το πρώτο εδαΦίου της παρ. 8 του αρ.34 τΟυ Ν.2725/99, ισχύει για
αθλητές

και αθλήτρι'Ος που κατακτούν Ιη έως 8η νίκη Οι' παγκόσμιο πρωτάθλημα,

νίκη σε πανευρωιια'ίκό

πρωτάθλημα

η 1η έως 6η

ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφηβων

νεανίδων, σε αfJλήματα η αγωνίοματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής Των μέτρων
πρόληψης

της διαδοσης του κορωνσϊσύ cονlΟ-Ι9

εVΤόςτου πους
αγωνιστει

2021.Η παρούσα

δεν διΦΙχθησαν

ισχύ"ι στις περιπτώσεις,

EVΤός του έτοιις 2021 και δεν καηΌτη

διορνανώΟΕις

ΙΙΟυ σ αθλητfις η η αθλήτρια θα είχΕ

δυνατή

διαδικασίας λόγω της πανδημίας του KOρωνOίoιJcονΙΟ.Ι9

οι παραπάνω

η ολοκλήρωοη

της αγωνιοτικής

στην ίδια ηλΙKιo~ή κατηγορία με αυτήν

στην οποία KατE~τησενί"η κατά το έως 2022.
6. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο

Για την περίπτωσιι

1, Αίτηση/υπεύθυνη

Γ

δήλωση

δήλωοηι;lγιCl συμμποχη
Εκπαίδευση,

Δελτίοιι Αστιινσμικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

(συνημμένο

στη διαδικασία

μι' βεβαίωοη

του γνησίου

υπόδειγμα

επιλογής

της

Εν λόγω

αιτησης/υΠι'ύθυνης

αfJλητ~!ν για εισαΥωγή στην Τριτοβάθμια

της υπογραΦής

από δημόοια

υπηΡι'σία

Ιrι.x. ΚΕΠ,

αστυνομικά τμήμα), στην οποία ο αθλητής θα δηλώνει τη διά~ριση βάσΗ της ΟΠοίας εrιιθυμι'ί να
ειοαχθεί στην τριτοβαθμια

εκπαΙδευση, το άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη
19
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διάκριση, την κοτηγορίο και τη χρονολογία της

διάκριση<;- καθώς και το πα,

κατά το οπαίο

υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση ειοογωγή, ωι; οθλητής στην ΤΡΙΤοβάθμιο Eιmαίδευση.
2. Οι αθλητέo:jτριες που δΙfΚδΙΚΟUνειοαγωγή στην ΤΡΙΤοβάθμια Ηπαίδευοη
εξετάσεων

και έχουν υποβαλει

μηχανογραΦικό

δελτίο

μέσω Πανελλαδικών

δηλώνουν στην αιτηση τους !!1Jl

περίnτωoη 2 ,
3, Ευκρινές ΦωτοαvtίΥΡοΦο ηρωτόΤυπης βεβαίωοης ή ακριβούς αvtιγράΦου βεβαίωσης της
Γενικής Γραμματείας Αθληησμοι} ΙΓ.Γ.Α.) ή Υπουργική ΑπόΦαση ΕγγραΦής, από την οποία να
npOKUnrn ότι ο αθληrής είναι εν/εγραμμένος με τη διάκρισή του στον ειδικό πίνακα πΟυ τηρείται
στη Γ.Γ,Α.Οι Εν λόγω βΕβαιώσεις ή Υπουργικές ΑποΦάσεις Των αθλητών/τριων
Φέρουν σΕιρά npoτEpalornrα,

θα πρέΠΕΙ να

διακρω"ς, σUμΦωνη μΕ τη με αριθμ. 1159&/09-05-2.013 απόφαση

ΤΟυγφυrωυργoύ Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτιομού και Αθλητισμού «ΕΥΥραΦήαθλητών με
αyωνιστι<έ~ διακρίοειι; στον ειδι<ό πίνακα διακριοεων της Γ.Γ.Α.του άρθρου 34 του ν. 271S/1999
όπω, ιοχύ"ι, μ",ό την τΡοποποίηοή ταυ απά το όρθρο 38 παρ 1 <αι 2.του Ν. 4115/2013 ΙΦΕΚΑ'

"Ι
4. Ευκρινές Φωτοαvtίγραφο τίτλου απόλυσης από ΓΕΛή τίτλου απόλυσης <οι πτυχίου ΕΠΑΛ.
S. Η βεβαίωση σuμμετοχής κοι το Δελτίο AΣΤUνOμΙKήςΤαυτότητας δεν υποΒάλ/οvtαι

από τους

υποψήΦιους καθώς θα διαπιστωθούν "πηρεοιακά.

Για την περίπτωση Δ'
1,

Αίτηση/υπεύθυνη

δήλωση(βλ,

σuνημμένο

υπόδ!'ιγμα τη,

εν λόγω αίτηoηιjυπεύθυνrι,

δήλωσrι,)για συμμ",οχή στη διαδι<ασία επ\λογής αθλητών για εισαγωγή στην Τριτσβαθμια
Eιmαίδευσrι, με βεβαίωση του γνησίου τη, υπογραφής

από δημόσια υπηρεσία

(π.χ. ΚΕΠ,

αστυνομι<ό τμήμα), στην οποία ο αθλιιτής θα διιλώνει τη διακριση βασει τιις οποίας επιθυμΕί να
Εισαχθεί σιην τΡιτοβαθμια εκπαίδευοη, το αθλημα ή αγώνιομα αθλήματος οτο οποίο σrιμειωσε τη
διάκριση, την KOτrιyOρία<αι τη χρονολογία της διάκριση"

καθώς και το ίτος κατά το οποίο

υπέβαλε ~ια πρώτη φορά αίτησrι εισαΥωΥήςως αθλιιτης οτην Τριτοβάθμια Εκπαίδευαη.
2. Οι αθλητέc/τριες που διαδι<oιJν I'lοαγωγή σιην Τριτοβάθμια εomαιδΕυση μέσω ΠανΕλλαδι<ών
ίξπάοεων

και έχουν υποβάλει

μηχανΟΥραφι<ό δελτ\ο

διιλώνουν στην αίτηση τους tQV

περίπτωση 2.
3. Ευκρινες φωτoαvτίγραφo

πρωτότυπη,

βεβαίωσης ή ακριβούς αvτιyραΦoυ βεβαίωσης τιις

Γενικής Γραμματείας ΛθλrιτισμOύ ΙΓ.Γ.Α.)ή Υπουργικ,\ Απόφαοη Εγγραφής,

από tQV οποία να

προκύπτει ότι ο αθλητή, ~ίναι εν/εγραμμένος με τη διάκρισή ΤΟυΟΤΟνI'lδικό πίνακα που τrιρείται
στη Γ.Γ,Α,Οι εν λόγω βεβα,ώσl'lς ή Υπουργικές ΑποΦάσεις των αθλητών/τριων θα πρέπει να
φέρουν σειρά τφοτεραιότητας διάκρισης, σύμφωνη με τη με αριθμ. 11596/09.05.2.013 ωτόφασrι
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του νΦυ1\ουργού f1αιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «€VVραφη αθλητών μ<:
αγωνιστικέ, διακρίσεις στον ειδικό IιivaKr:IIίlr:lKpiotwvτη, Γ.Γ,Α.ΤΟυ άρθρ<Jυ 34 τοιι ν, 2725/1999
ό1\ω, ισχύει, μετά την τροιιοιιο(ηση του ατιό το άρθρο 38 ιιαρ 1 και 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚΑ'
24).
4. Ευκρινέ, φωτοαιπίγραφο

τίτλοιι αιιόλιιοη, ατιό Γ€Λή τίτλου απόλυση, και muxiou ΕΠΑΛ.

5, Η βεβαίωοη ουμμετοχής στις Πανελλαδικες εξετάοεις και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
δεν υποβάλλονται

Οι αθλητες/φιες

από τους υποψήΦιους

καθώς θα διαπιστωθουν

υπηρεαιακά.

με 11'1νίκη αε ΠανΕλλήνιους Σχολικού, Αγώνες και 1" νίκη σε Πανελλήνιους

Αγώνες όλων των κατηγοριών ιιποβάλλοιιν,

εΦόσον επιθυμούll να κριθούν για εισαγωγη και με

τις δυο διακρίσεις, δύο τετοια ΦωΤOαVΤΊγραφα, ένα για κάθε διάκριση.
Επισημαίνεται
εγκύκλιο,

ότι θα πρέπει

προκειμέιιου

ταχυδρομική

διεύθυνση

υποψηφιότητας
απαιτούνται,

οι υποψηφ,οι

να καταθέσουν
που

ιια διαβάσουν

στο Υπουργείο

αναγράφεται

τους, περιλαμβάνοντας

παρακάτω)

πολύ προσεκτικά

Παιδείας

την εν λόγω

και Θρησκευμάτων

ολοκληρωμένο

τον

Φάκελσ

την αίτηση τους, καθώς και τα δικαιολογητικά

(στl\ν
της
που

κατά περίπτωσl\.

Μν θα γίνονται δεκτές ΕιmρόθεσΗ£....Lαιτήσειςκαι Φάκελοι με ελλιπή δικαιολογητικά.
Η αίτηση και τα λοιπά

δικαιολογητικά

υποβάλλονται

συστημένη επιστσλή ή courier (ευανάγνωστη
από την 16 Σεmεμβρίου

έως την 26

για το ετος 2022 ταχυδρομικώς,

ημερομl\νία οφραγίδας

Σεπτεμβρίου

2022',

ταχυδρομικής

στη Διεύθυνση

με

υπηρεσίας),

Εξετάσεων και

Πιστοπσιήσεων του ν1\οιιργείου Παιδείας και ΘρησΚΕυμάτων, για την Ειιιτροιιή Ειιιλογής Αθλητών,
και συγκεκριμένα ιιTIoβιiλλovται στην ακόλοιιθη ταχυδρομική διεύθυνση:

• Ως ημ.ρομη"ιa

υποβολής Ο.ωρ.ίταl ••• ίνη της .α,,!ιΟ,σης της 'ΠΙ<JΙΟλής<JIη" ταχνδΡομl.ή

uπηi><οία.

Μη υπoΒCλή αίτησης ουνΕπάΥεται την αντόματη απόρριψη του υποΨηΦίου
Για τιερισσόπρες

πληροΦορίες οι ενδιαΦερόμενοι

στην εγκύκλιο (ηλiΦωνα.

μrιopoύν να arιtueuvourQ1 στα αVQγραΦόμενα

Για nληΡOΦOρίες σχπικά

με την έκδοση βεβαίωση,

εΥγραφήζ στον

ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α,Ι,μπορούν να αrιειιθύνovται
σω 213.1316000 (τηλεφων1"ι'ι .έvτρσ Γ.Γ,Α.).ΟΙ υrωψήφ,OI θα μπορέσοιιν να nληΡOΦoρηθoιJν τα
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αποτελέοματα

επιτυχόντων

αποτυχόντων, μέσω διαδικτύου, στην επΙσημη ιστοσελΙδα του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησ~ευμι'π:ων www.minedu.gov.gr.
ΗΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΙ

1
~
~
4
S,
5,
7

Σuν~μμ.έvo;
IImJJtQ "ίτηοη<;,!uπtύ6uνης δήλωόης
Eσωτ.pιιu\ δLάνoμή:
Γρ"Φ<ίο Yπoupvou
Γρ"φ<ίο VΦUΠOUΡvαί•. Ιυρίγοu
Γραφ<ΙΟΥΦuποορvoV' Μακρή
Γ,νιιιή !Μύθυνοη ΨηΦ,αKΏUIυιπημάtων. Υποδομώυ κα, Ιξ<,,,σ.ων
Δ"ύθυνση Επαν/,λμαηκής Ι""αlδευσης
Δ"ύθυνση AνΙΙπtυξης ΠληρσφσριακώΙι Ιυ<>τημΙΙη",ν
Δι<ύθυνση ΕξηΙΙο<ων και Π,,,",σrισιι\αιων
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Α. Περίπτωση Ι.

Σ'ιμ!tληρώνεtα,

μό.νο από τους ΑΝΕΎανεξάρτητα

αν υπέβαλαν

Μ.Δ.
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ΤΜΗΜΑταΝΙΤΑΟΓ1Ο'Α'1110',"0 ΝΑ 'αAJCόι"J. <Α''''''Ν

ΤΗΝσι"", ΔΗ,","""'Ν ΤΑ""ΗΜΑΤΑ•.•,'" ""'Γα"."
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