ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
2021‐2022

2022‐2023

Α. Σε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΚΑΙ

Α. Σε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, σύμφωνα με το αρ.34 παρ.10 γ του
Ν.2725/99 ΦΕΚ 121 Α', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διεκδικούν εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
ανεξάρτητα με την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (είτε υποβάλλουν, είτε δεν υποβάλλουν
Μηχανογραφικό Δελτίο), χωρίς ποσοτικό περιορισμό εφόσον έχουν πετύχει ….

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, οι οποίοι διεξήχθησαν μέχρι και
τις 31‐8‐2021 (σύμφωνα με το αρ.34 παρ.10 γ του Ν.2725/99
ΦΕΚ 121 Α’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) διεκδικούν
εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είτε υποβάλλουν,
είτε δεν υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο, χωρίς ποσοτικό
περιορισμό και εισάγονται:
Σε Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος των
Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. ή σε Σχολή
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, χωρίς ποσοτικό
περιορισμό, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων,
ανεξάρτητα με την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου,
εφόσον έχουν πετύχει…

Β. α) Ειδικά για τα έτη 2019 και 2021, οι διατάξεις του

Β. 1. Ειδικά για τα έτη 2019 και 2021, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 ισχύει

πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του αρ.34 του Ν.2725/99, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ισχύουν για αθλητή ή αθλήτρια
που θα είχε αγωνιστεί σε Παγκόσμιες ή Πανευρωπαϊκές
αθλητικές διοργανώσεις εντός του έτους 2020 και δεν
κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας,
λόγω εφαρμογής μέτρων πρόληψης της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID‐19, στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν
που κατέκτησε νίκη κατά τα έτη 2019 ή 2021, όπως
αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής
ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.30 του Ν.
4726/2020 (181 Α’).

για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε
πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε
αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης
του κορωνοϊού COVID‐19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός του έτους 2020, όπως
αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις
περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2020 και δεν κατέστη δυνατή η
ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID‐19 στην ίδια ηλικιακή
κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά τα έτη 2019 ή 2021.
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ
3. Ειδικά για το έτος 2022, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του αρ.34 του Ν.2725/99, ισχύει για αθλητές και
αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό
πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα
αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19
δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός του έτους 2021, όπως αποδεικνύεται από σχετική
βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η
αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2021 και δεν

κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID‐19
στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022 και εισάγονται χωρίς
ποσοτικό περιορισμό καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων

στο: Γ. Αθλητές/τριες που διακρίθηκαν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες σε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Ο Πινακας ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Προσαύξηση για τα Τμήματα και τις εισαγωγικές
κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε.
εκτός των Σ.Ε.Φ.Α.Α‐Τ.Ε.Φ.Α.Α.

1η ‐ 3η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
παίδων ‐ κορασίδων ή επίτευξη ή ισοφάριση
παγκόσμιας επίδοσης παίδων ‐ κορασίδων

25%

7η ‐8η σε νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
ανδρών‐ γυναικών
7η ‐8η σε νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
νέων ανδρών‐ νέων γυναικών, Εφήβων ‐

30%

7η ‐ 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες

30%

4η ‐ 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
ανδρών ‐γυναικών

30%

1η ‐3η νίκη σε Ολυμπιακούς αγώνες νεότητας

25%

1η ‐3η νίκη σε Παγκόσμιους σχολικούς αγώνες

22%

30%

γίνεται

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σ.Ε.Φ.Α.Α‐Τ.Ε.Φ.Α.Α
εισάγονται

Προσαύξηση για τα Τμήματα και
τις εισαγωγικές κατευθύνσεις
Τμημάτων των Πανεπιστημίων
και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε.

1η ‐ 3η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παίδων ‐ κορασίδων ή
χωρίς ποσοτικό περιορισμό(ΑΝΕΥ)
επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων ‐ κορασίδων

25%

7η ‐8η σε νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών‐ γυναικών

χωρίς ποσοτικό περιορισμό(ΑΝΕΥ)

30%

7η ‐8η σε νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα νέων ανδρών‐ νέων
γυναικών, Εφήβων ‐ νεανίδων

χωρίς ποσοτικό περιορισμό(ΑΝΕΥ)

30%

7η ‐ 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

χωρίς ποσοτικό περιορισμό(ΑΝΕΥ)

30%

4η ‐ 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών ‐γυναικών

χωρίς ποσοτικό περιορισμό(ΑΝΕΥ)

30%

1η ‐3η νίκη σε Ολυμπιακούς αγώνες νεότητας

χωρίς ποσοτικό περιορισμό(ΑΝΕΥ)

25%

1η ‐3η νίκη σε Παγκόσμιους σχολικούς αγώνες

χωρίς ποσοτικό περιορισμό(ΑΝΕΥ)

22%

Στο Δ:
2021‐2022
Δ. Αθλητές που συμμετείχαν σε Πανελλήνιους αγώνες όλων των

2022‐2023
Δ. α) Αθλητές που συμμετείχαν σε Πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών

κατηγοριών και Πανελλήνιους Μαθητικούς ‐ Σχολικούς Αγώνες,
πρέπει να έχουν σημειώσει αγωνιστικές διακρίσεις από 1‐9‐2017
μέχρι και 19‐9‐2021, σύμφωνα με το αρ.34 παρ.10 γ του Ν.2725/99‐
ΦΕΚ 121 Α’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 152 του Ν.
4831/21‐(170 Α’). εισάγονται:

και Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες, πρέπει να έχουν σημειώσει αγωνιστικές
διακρίσεις σε ομαδικά αθλήματα από 1‐9‐2018 μέχρι και 31‐8‐2022, σύμφωνα
με το αρ.34 παρ.10 γ του Ν.2725/99‐ ΦΕΚ 121 Α', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το αρ. 152 του Ν. 4831/21‐(170 Α').

Σε Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος των Πανεπιστημίων
και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. συμπεριλαμβανομένων των
Σ.Ε.Φ.Α.Α.‐Τ.Ε.Φ.Α.Α., σε ποσοστό θέσεων, καθ’ υπέρβαση του
αριθμού εισακτέων, με βάση το μηχανογραφικό τους δελτίο, έτους
2021, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων τους και
εφόσον έχουν πετύχει μια από τις ακόλουθες διακρίσεις σε:

*Στην περίπτωση 1ης νίκης σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των
κατηγοριών και 1ης νίκης σε Πανελλήνιους Μαθητικούς ‐ Σχολικούς
Αγώνες λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη προσαύξηση και
αποδίδεται επιπλέον μια ποσοστιαία μονάδα (1% ).

β) Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2022 ‐2023, για το οποίο αθλητής ή αθλήτρια
υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η διάκριση σε
ατομικό άθλημα, πλην των Ολυμπιακών, Παγκόσμιων και Πανευρωπαϊκών
αγώνων, δύναται να έχουν κατακτηθεί από 1‐9‐2018 έως 19‐9‐2022.
Οι αθλητές που εντάσσονται στις ανωτέρω περιπτώσεις εισάγονται:
Σε Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος των Πανεπιστημίων και των
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. σε ποσοστό θέσεων τρία (3%), και σε ποσοστό θέσεων
είκοσι (20%), για εισαγωγή στα Σ.Ε.Φ.Α.Α.‐ Τ.Ε.Φ.Α.Α., καθ' υπέρβαση του
αριθμού εισακτέων, με βάση το μηχανογραφικό τους δελτίο, έτους 2022, ύστερα
από προσαύξηση του συνόλου των μορίων τους και εφόσον έχουν πετύχει μια
από τις ακόλουθες διακρίσεις σε:
*Σε περίπτωση που μαθητής ‐ αθλητής κατακτήσει 1η νίκη σε Πανελλήνιους
Σχολικούς Αγώνες όσο και 1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών
τότε τα προβλεπόμενα ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα Σ.Ε.Φ.Α.Α ‐
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. προσαυξάνονται κατά μια ποσοστιαία
μονάδα (1%) επί του μεγαλύτερου ποσοστού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι
Για την περίπτωση Β΄
2021‐2022

2022‐2023

2α. Αθλητής/τρια που θα είχε αγωνιστεί σε

2 α. Ειδικά για τα έτη 2019 και 2021, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.

Παγκόσμιες ή Πανευρωπαϊκές αθλητικές
διοργανώσεις εντός του έτους 2020 και δεν κατέστη
δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας,
λόγω εφαρμογής μέτρων πρόληψης της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID‐19, στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με
αυτήν που κατέκτησε νίκη κατά τα έτη 2019 ή 2021,
όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της
οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρ.30 του Ν. 4726/2020 (181 Α’).

2725/1999 ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο
πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων
ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα
οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19 δεν
διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός του έτους 2020, όπως αποδεικνύεται από
σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.
Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του
έτους 2020 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID‐19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία
κατέκτησε νίκη κατά τα έτη 2019 ή 2021.

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ
2 γ. Ειδικά για το έτος 2022, το πρώτο εδαφίου της παρ. 8 του αρ.34 του Ν.2725/99, ισχύει για
αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η
νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων
νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων
πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις
εντός του έτους 2021, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής
ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί
εντός του έτους 2021 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID‐19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία
κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022.

Για την περίπτωση Γ΄
2021‐2022

2022‐2023

5. Οι υποψήφιοι αθλητές/τριες θα πρέπει να είναι κάτοχοι
βεβαίωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019, 2020 ή
2021.

5. Οι υποψήφιοι αθλητές/τριες θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020 ή 2021 ή 2022.

Για την περίπτωση Δ΄
2021‐2022

2022‐2023

4. Οι υποψήφιοι αθλητές/τριες θα πρέπει να είναι κάτοχοι

4. Οι υποψήφιοι αθλητές/τριες θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει στις

βεβαίωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019, 2020 ή
2021.

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020 ή 2021 ή 2022.

7. …..

7. ……

Το δικαίωμα επανακτάται με νεότερη νίκη σε διαφορετική
διοργάνωση. Οι αναφερόμενες διακρίσεις να έχουν κατακτηθεί από
τους αθλητές/τριες κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) τελευταίων
ετών (1‐9‐2017 έως 19‐9‐2021) πριν από το ακαδημαϊκό έτος για το
οποίο ο αθλητής/τρια υποβάλλει αίτηση εισαγωγής.

Το δικαίωμα επανακτάται με νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση. Οι
διακρίσεις σε ομαδικά αθλήματα να έχουν κατακτηθεί από τους αθλητές/τριες
κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) τελευταίων ετών (1‐9‐2018 έως 31‐8‐2022)
πριν από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ο αθλητής/τρια υποβάλλει αίτηση
εισαγωγής.

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ
Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2022 ‐2023, για το οποίο αθλητής ή αθλήτρια
υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η διάκριση σε
ατομικό άθλημα, πλην των Ολυμπιακών, Παγκόσμιων και Πανευρωπαϊκών
αγώνων, δύναται να έχει κατακτηθεί από 1‐9‐2018 έως 19‐9‐2022.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
2.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Γ και Δ
2021‐2022

2022‐2023

Οι αθλητές/τριες των περιπτώσεων Γ και Δ, που πληρούν όλες
τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις κρίνονται για εισαγωγή σε :
α) ποσοστό θέσεων 20% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, για
Σ.Ε.Φ.Α.Α‐ Τ.Ε.Φ.Α.Α.
β) ποσοστό θέσεων 3% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, για
τα Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις Tμημάτων των
Πανεπιστημίων.
Επισημαίνεται ότι οι αθλητές/τριες απόφοιτοι εσπερινού
Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου μόνον εάν είναι κάτοχοι
βεβαίωσης συμμετοχής ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που τους
χορηγήθηκε μετά από συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις ημερησίων Γενικών Λυκείων, κρίνονται για
εισαγωγή στα αντίστοιχα τμήματα και τις εισαγωγικές
κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων.
Εάν στην τελευταία θέση ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι
υποψήφιοι, …….

Οι αθλητές/τριες των περιπτώσεων Γ και Δ, που πληρούν όλες τις
προβλεπόμενες προϋποθέσεις κρίνονται για εισαγωγή σε :
α) ποσοστό θέσεων 20% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, για Σ.Ε.Φ.Α.Α‐ Τ.Ε.Φ.Α.Α.
β) ποσοστό θέσεων 3% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, για τα Τμήματα και
εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και Α.Σ.Τ.Ε.

Ο αθλητής/τρια που εισάγεται σε Σ.Ε.Φ.Α.Α‐ Τ.Ε.Φ.Α.Α.
υποχρεούται να ακολουθήσει την ειδικότητα του αθλήματος
στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, με βάση την οποία έγινε η
εισαγωγή του, εφόσον το τμήμα εισαγωγής του χορηγεί την
ειδικότητα αυτή.

Επισημαίνεται ότι οι αθλητές/τριες απόφοιτοι εσπερινού Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ
μόνον εάν έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιου Γενικού
Λυκείου, ή ΕΠΑΛ κρίνονται για εισαγωγή στα αντίστοιχα Τμήματα και τις εισαγωγικές
κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων.

Εάν στην τελευταία θέση ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι, ……..
Διαγράφεται το 5. Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.
Οι αθλητές/τριες που εισάγονται σε Σ.Ε.Φ.Α.Α‐ Τ.Ε.Φ.Α.Α. υποχρεούνται να
ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση,
εφόσον το τμήμα εισαγωγής τους χορηγεί την ειδικότητα αυτή.
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ

Αν το Τμήμα εισαγωγής τους δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο
σημειώθηκε η διάκριση, ο αθλητής μπορεί να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο
αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο της έδρας του ειδικώς αναγνωρισμένου

αθλητικού σωματείου, στο οποίο ανήκει και προπονείται εκπαιδευτικό ίδρυμα
(Σ.Ε.Φ.Α.Α‐ Τ.Ε.Φ.Α.Α.), το οποίο χορηγεί την ειδικότητα αυτή, με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση
του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ)……

Επίσης αθλητής ή αθλήτρια που έχει κατακτήσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση είτε
σε Θερινούς ή Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες είτε σε Παγκόσμια πρωταθλήματα ή
Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα των κατηγοριών ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών –
νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, και έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., που
απέχει γεωγραφικά από τον τόπο όπου κυρίως προετοιμάζεται, δύναται να
μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό
εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά περίπτωση, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει
την αθλητική του δραστηριότητα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό είναι ο αθλητής ή η
αθλήτρια να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας,
έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, ιδιότητα που πιστοποιείται με
βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης, κατά τον παρόντα νόμο, Ομοσπονδίας, που
καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία επικυρώνεται από την
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ)……

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων σχετικά με την
εισαγωγή τους στα Σ.Ε.Φ.Α.Α.‐ Τ.Ε.Φ.Α.Α, η παρούσα αφορά
αποκλειστικά και μόνον στα εξής αθλήματα ΑμεΑ: στίβο,
ποδηλασία, μπότσια (boccia) και ειδικότερα στους πιλότους
που αγωνίζονται σε αγώνες ποδηλασίας τάντεμ (tandem),
στους αθλητές ‐ συνοδούς των αθλητών του στίβου με
προβλήματα όρασης και στους αθλητές ‐ συνοδούς των
ατόμων με αναπηρία που αγωνίζονται στο μπότσια.».

Προσθήκη
Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων σχετικά με την εισαγωγή τους στα
Σ.Ε.Φ.Α.Α.‐ Τ.Ε.Φ.Α.Α, η παρούσα αφορά αποκλειστικά και μόνον στα εξής αθλήματα
ΑμεΑ: στίβο, ποδηλασία, μπότσια (boccia), αλπικό σκι και ειδικότερα στους πιλότους
που αγωνίζονται σε αγώνες ποδηλασίας τάντεμ (tandem), στους αθλητές ‐ συνοδούς
των αθλητών του στίβου με προβλήματα όρασης , στους αθλητές ‐ συνοδούς των
ατόμων με αναπηρία που αγωνίζονται στο μπότσια (boccia) και στους αθλητές –
συνοδούς των αθλητών του αλπικού σκι με προβλήματα όρασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ‐ ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ.
Για την περίπτωση Α΄/Β΄ ‐ Στο 3. Συμπληρώνεται
Οι εν λόγω βεβαιώσεις ή Υπουργικές Αποφάσεις των αθλητών/τριων θα πρέπει να φέρουν σειρά προτεραιότητας διάκρισης, σύμφωνη με τη με αριθμ. 11596/09‐05‐2013
απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Εγγραφή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της
Γ.Γ.Α. του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24).

Για την περίπτωση Β΄
Το 5:

2021‐2022

2022‐2023

5. Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας για αθλητές και
αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα
ή 1η έως 6η νίκη σε Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών ‐ γυναικών,
νέων ανδρών ‐ νέων γυναικών, εφήβων ‐ νεανίδων, σε αθλήματα ή
αγωνίσματα αθλήματος στην οποία θα βεβαιώνεται ότι, λόγω
εφαρμογής μέτρων πρόληψης της διάδοσης του νέου κορωνοϊού
COVID‐19, δε διεξήχθησαν οι παραπάνω Παγκόσμιες ή
Πανευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις εντός του έτους 2020 όπως
αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας. Η
παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα
είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2020 και δεν κατέστη δυνατή η
ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω του κορωνοϊού
covid‐19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτή που κατέκτησε νίκη
κατά τα έτη 2019 ή 2021.

5. Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας για αθλητές και αθλήτριες:
α. Ειδικά για τα έτη 2019 και 2021, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34
του ν. 2725/1999 ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη
σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα
ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα
ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων
πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω
διοργανώσεις εντός του έτους 2020. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο
αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2020 και δεν κατέστη
δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID‐19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία
κατέκτησε νίκη κατά τα έτη 2019 ή 2021.
β. Για αθλητές/τριες που κατέκτησαν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα,
ή 1η έως 6η νίκη σε Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, νέων
ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα
αθλήματος, τα οποία διεξήχθησαν εντός του έτους 2020, χωρίς να ολοκληρωθούν

οι παραπάνω διοργανώσεις, λόγω εφαρμογής μέτρων πρόληψης της διάδοσης
του κορωνοϊού COVID‐19,
γ. Ειδικά για το έτος 2022, το πρώτο εδαφίου της παρ. 8 του αρ.34 του Ν.2725/99,
ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο
πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών,
νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα
αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις
εντός του έτους 2021.Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η
αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2021 και δεν κατέστη δυνατή η
ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID‐19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά
το έτος 2022.

Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται για το έτος 2021 ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας
ταχυδρομικής υπηρεσίας), από την 6η Οκτωβρίου έως την 16η Οκτωβρίου 2021*, στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας
……
Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται για το έτος 2022 ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή courier (ευανάγνωστη ημερομηνία
σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας), από την 16 Σεπτεμβρίου έως την 26 Σεπτεμβρίου 2022*, στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του
Υπουργείου Παιδείας και …..

