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ΘΔΜΑ: Δηζαγσγή αζιεηψλ ζηελ Σξηηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε ην αθαδ. έηνο 2012-2013.
Γηα ηελ εηζαγσγή αζιεηψλ, απνθνίησλ Γεληθνχ ή Δληαίνπ Λπθείνπ, ΔΠΑΛ, Β΄ θχθινπ ΣΔΔ ή ΣΔΛ, ζηελ
Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2012-2013 εθαξκφδνληαη νη εμήο δηαηάμεηο:
α) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 12α ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.3708/2008 (ΦΔΚ 210 Α΄),
φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν Γ2 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.3773/2009 (ΦΔΚ 120 Α΄), «Αζιεηήο
ή αζιήηξηα πνπ ζεκείσζαλ αγσληζηηθέο δηαθξίζεηο ππφ ην θαζεζηψο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ
λ.2725/1999 (ΦΔΚ 121 Α΄), φπσο απηφ ίζρπε έσο θαη ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ηνλ παξφληα λφκν δηθαηνχληαη
λα αζθήζνπλ φια ηα δηθαηψκαηα πνπ απηφ ηνπο παξείρε εληφο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (4) εηψλ απφ ηελ
νπ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ή εάλ είλαη αλήιηθνη έσο θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 22 έηνπο ηεο ειηθίαο
ηνπο.».
πλεπψο, νη αζιεηέο πνπ έρνπλ πεηχρεη δηάθξηζε (λίθε) κέρξη θαη 7-10-2008, αλήιηθνη ή κε θαηά ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν.3708/2008, εηζάγνληαη ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2012-2013
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν.2725/1999, φπσο απηφ ίζρπε έσο ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε
ην Ν.3708/2008.
Οη πξνυπνζέζεηο θαη ν ηξφπνο εηζαγσγήο αλαθέξνληαη ζηελ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1 ηεο παξνχζαο
εγθπθιίνπ.
β) Οη αζιεηέο πνπ έρνπλ πεηχρεη δηάθξηζε (λίθε) απφ 8-10-2008 κέρξη θαη 31-8-2012 εηζάγνληαη ζηελ
Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2012-2013 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ
Ν.2725/1999 (ΦΔΚ 121 Α΄), φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ
Ν.3708/2008 (ΦΔΚ 210 Α΄) θαη ελ ζπλερεία ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 17 ηνπ
Ν.3748/2009 (ΦΔΚ 29 Α΄), ηελ παξάγξαθν Γ1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.3773/2009 (ΦΔΚ 120 Α΄) θαη ην άξζξν
53 ηνπ Ν.4049/2012 (ΦΔΚ 35 Α΄), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11β ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ
Ν.3966/2011 (ΦΔΚ 118 Α΄).
Οη πξνυπνζέζεηο θαη ν ηξφπνο εηζαγσγήο αλαθέξνληαη ζηελ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2 ηεο παξνχζαο
εγθπθιίνπ.
Σα δικαιολογηηικΪ, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολάρ ηοςρ αναθΫπονηαι ζηο ηΫλορ ηηρ εγκςκλέος.
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ΑΘΛΖΣΔ ΜΔ ΓΗΑΚΡΗΖ (ΝΗΚΖ) ΠΟΤ ΠΔΣΤΥΑΝ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ 7-10-2008
Οη αζιεηέο πνπ πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο εηζάγνληαη θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο:
α) Δίηε ζε νπνηνδήπνηε Παλ/κην ή Σ.Δ.Η, εθηφο ησλ ηξαηησηηθψλ, Αζηπλνκηθψλ ζρνιψλ θαη ησλ
Αθαδεκηψλ Ππξνζβεζηηθήο θαη Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, συπέρ ποζοηικό πεπιοπιζμό θαη ρσξίο λα απαηηείηαη
λα έρνπλ ππνβάιεη κεραλνγξαθηθφ δειηίν (Κεθάιαην Α΄).
β) Δίηε ζε νπνηνδήπνηε Παλ/κην ή Σ.Δ.Η, ζε ποζοζηό θΫζευν, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηίκεζεο ζην
κεραλνγξαθηθφ δειηίν, εθηφο ησλ ηξαηησηηθψλ, Αζηπλνκηθψλ ζρνιψλ θαη ησλ Αθαδεκηψλ Ππξνζβεζηηθήο
θαη Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, νη νπνίεο δε ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο (Κεθάιαην Β΄).
ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ Α΄ ΚΑΗ Β΄
1. Να είλαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ή ηζφηηκνπ ζρνιείνπ Γεπη/ζκηαο Δθπ/ζεο πνπ ηνπο παξέρεη ην
δηθαίσκα εηζαγσγήο ζηα Παλ/κηα θαη ζηα Σ.Δ.Η.
2. Να έρνπλ ειηθία 17 έσο 30 εηψλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο γηα εηζαγσγή ζηελ
Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε σο αζιεηέο.
3. Να κελ έρνπλ εηζαρζεί ζε ζρνιή ή ηκήκα ηεο πξψηεο πξνηίκεζήο ηνπο ζην κερ/θφ δειηίν (εθηφο ησλ
ηξαηησηηθψλ θαη Αζηπλνκηθψλ ρνιψλ, ησλ Αθαδεκηψλ Ππξνζβεζηηθήο θαη Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ).
4. Αλ ε λίθε έρεη επηηεπρζεί ζε νκαδηθφ άζιεκα, ζα πξέπεη ν αζιεηήο λα έρεη ζπκκεηνρή ζε
πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο αγψλεο ηεο δηνξγάλσζεο. Αλ ε δηνξγάλσζε δηεμάγεηαη ζε θάζεηο, ζα
πξέπεη λα έρεη ζπκκεηνρή ζε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ αγψλσλ φισλ ησλ
θάζεσλ.
5. Δθηφο απφ ηε λίθε ζε Οιπκπηαθνχο, Παγθφζκηνπο ή Παλεπξσπατθνχο αγψλεο, ζε φιεο ηηο άιιεο
πεξηπηψζεηο ν αζιεηήο πξέπεη λα έρεη επηηχρεη ηε δηάθξηζε απφ 1-9-2008 κέρξη θαη 7-10-2008.
6. Ζ λίθε (αηνκηθή ή νκαδηθή) ζε Οιπκπηαθνχο, Παγθφζκηνπο, Παλεπξσπατθνχο, Μεζνγεηαθνχο θαη
Βαιθαληθνχο αγψλεο πξέπεη λα έρεη θαηαθηεζεί κε ηελ εζληθή νκάδα. Ωο Παγθφζκην ή Δπξσπατθφ
Πξσηάζιεκα ζεσξείηαη κία θαη κφλν δηνξγάλσζε πνπ δηεμάγεηαη πεξηνδηθά ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο
δηεζλείο θαλνληζκνχο ηνπ νηθείνπ αζιήκαηνο. Όηαλ ζε θάπνηα θαηεγνξία ειηθηψλ θαη θχινπ γίλνληαη δχν ή
πεξηζζφηεξα πξσηαζιήκαηα ιακβάλεηαη ππφςε ε ζεκαληηθφηεξε δηνξγάλσζε πνπ νξίδεηαη απφ ηελ νηθεία
νκνζπνλδία.
7. Ωο Παλειιήληνη αγψλεο ή Παλειιήλην πξσηάζιεκα ζεσξνχληαη κία θαη κφλν εζληθνχ εξαζηηερληθνχ
επηπέδνπ δηνξγάλσζε θάζε ρξφλν, αλδξψλ - γπλαηθψλ, λέσλ αλδξψλ - γπλαηθψλ, εθήβσλ - λεαλίδσλ θαη
παίδσλ - θνξαζίδσλ, πνπ δηελεξγείηαη κεηαμχ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ θαη νξίδεηαη απφ ηελ νηθεία αζιεηηθή
νκνζπνλδία θαη πάληα ηεο αλψηαηεο θαηεγνξίαο γηα θάζε άζιεκα ή αγψληζκα (Παλειιήληνη ζρνιηθνί
αγψλεο αλψηαηεο θαηεγνξίαο ζεσξνχληαη νη αγψλεο Λπθείνπ).
Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη δηνξγαλψζεηο θππέιινπ δε ζεσξνχληαη Παλειιήληνη αγψλεο ή Παλειιήληα
πξσηαζιήκαηα.
Αλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θχινπ θαη ειηθίαο δηελεξγνχληαη δχν ή πεξηζζφηεξα Παλειιήληα
πξσηαζιήκαηα, ζε θάζε θαηεγνξία ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ην Παλειιήλην πξσηάζιεκα ή νη Παλειιήληνη
αγψλεο ηεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία.
8. Γηα λα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε αγσληζηηθή δηάθξηζε πξέπεη ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηαζρφλησλ
αζιεηψλ ζην αγψληζκα ή ην άζιεκα, ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηνξγάλσζεο, λα είλαη δηπιάζηνο ηεο λίθεο πνπ
επηβξαβεχεηαη. ε θάζε πεξίπησζε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηαζρφλησλ δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξνο απφ έμη (6) αζιεηέο ή νκάδεο.
9. ηα αηνκηθά αζιήκαηα δε ιακβάλεηαη ππφςε ε νκαδηθή βαζκνινγία ή θαηάηαμε.
10. Ζ λίθε λα έρεη επηηεπρζεί ζε άζιεκα ή αγψληζκα αζιήκαηνο πνπ θαιιηεξγείηαη απφ αλαγλσξηζκέλεο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2725/1999 Οκνζπνλδίεο.
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11. Να είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ εηδηθφ πίλαθα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 3
ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν.2725/1999, φπσο απηφ ίζρπε κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην Ν.3708/2008
(πηζηνπνηείηαη κε ηε ζρεηηθή βεβαίσζε πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ ππνςήθην).
- Οη αζιεηέο πνπ έρνπλ ππνβάιεη ζην παξειζφλ αίηεζε γηα εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε βάζεη
ησλ ίδησλ δηαηάμεσλ θαη πνπ πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ θαη θέηνο ην
δηθαίσκά ηνπο εθφζνλ δελ έρνπλ παξέιζεη ηα δχν (2) ακέζσο επφκελα αθαδεκατθά έηε απφ απηφ πνπ
ππέβαιαλ γηα πξψηε θνξά αίηεζε εηζαγσγήο. Σν δηθαίσκα επαλαθηάηαη κε λεφηεξε λίθε ζε δηαθνξεηηθή
δηνξγάλσζε (αξηζ. 3225/27-9-2005 άπνςε ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ., ε νπνία έγηλε απνδεθηή
απφ ηνλ Τπνπξγφ ΤΠ.Δ.Π.Θ.).

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄
ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΘΛΖΣΧΝ ΥΧΡΗ ΠΟΟΣΗΚΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ
ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Οη αζιεηέο, θάηνρνη απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ή ηζφηηκνπ ζρνιείνπ Γεπη/ζκηαο Δθπ/ζεο πνπ ηνπο επηηξέπεη
ηε ζπκκεηνρή ζηηο θάζε θνξά ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπ/ζε,
κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζηα Παλ/κηα, ζηα Σ.Δ.Η., ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. θαη ζηηο Α..Σ.Δ. ηεο πξνηίκεζήο ηνπο
(εθηφο ησλ ηξαηησηηθψλ, Αζηπλνκηθψλ ρνιψλ θαη ησλ Αθαδεκηψλ Ππξνζβεζηηθήο θαη Δκπνξηθνχ
Ναπηηθνχ) θαζ’ ππέξβαζε ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ θαη συπέρ ποζοηικό πεπιοπιζμό, εθφζνλ ππνβάινπλ ηε
ζρεηηθή αίηεζε θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη έρνπλ επηηχρεη κία απφ ηηο παξαθάησ δηαθξίζεηο κέρξη
θαη 7-10-2008:
α) 1ε - 8ε ζέζε ζε ζεξηλνχο ή ρεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο.
ε

ε

β) 1 - 8 ζέζε ζε Παγθφζκην πξσηάζιεκα αλδξψλ - γπλαηθψλ, λέσλ αλδξψλ - γπλαηθψλ, εθήβσλ λεαλίδσλ ή ζε παγθφζκηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο.
γ) 1ε - 6ε ζέζε ζε Δπξσπατθφ πξσηάζιεκα αλδξψλ - γπλαηθψλ, λέσλ αλδξψλ - γπλαηθψλ, εθήβσλ λεαλίδσλ.
δ) Καηάξξηςε ή ηζνθάξηζε παγθφζκηαο ή παλεπξσπατθήο επίδνζεο αλδξψλ - γπλαηθψλ, λέσλ
αλδξψλ - γπλαηθψλ, εθήβσλ - λεαλίδσλ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄
ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΘΛΖΣΧΝ Δ ΠΟΟΣΟ ΘΔΔΧΝ
(30% για ΣΔΦΑΑ και 1% για ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑ -ΣΔΗ) ΚΑΘ’ ΤΠΔΡΒΑΖ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜΟΤ ΔΗΑΚΣΔΧΝ
ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
1. Οη αζιεηέο, απφθνηηνη Λπθείνπ ή ηζφηηκνπ ζρνιείνπ Γεπη/ζκηαο Δθπ/ζεο, κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ
ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα Παλ/κηα, ζηα Σ.Δ.Η., ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. θαη ζηηο Α..Σ.Δ. (εθηφο ησλ ηξαηησηηθψλ,
Αζηπλνκηθψλ ρνιψλ θαη ησλ Αθαδεκηψλ Ππξνζβεζηηθήο θαη Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ) πνπ έρνπλ δειψζεη ζην
κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν, εθηφο ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν έρνπλ ήδε εηζαρζεί κε ηηο Παλειιαδηθέο
Δμεηάζεηο θαη ησλ πξνηηκήζεσλ πνπ έπνληαη, ζε ποζοζηό θΫζευν, εθφζνλ:
α) έρνπλ Βεβαίσζε Πξφζβαζεο κεηά απφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο.
β) έρνπλ ππνβάιεη κεραλνγξαθηθφ δειηίν ην ηξέρνλ έηνο θαη δελ εηζήρζεζαλ ζηε ρνιή ηεο πξψηεο ηνπο
πξνηίκεζεο κε ηε δηαδηθαζία ησλ Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2525/97, φπσο
ηζρχεη θαη
γ) έρνπλ επηηχρεη κία απφ ηηο παξαθάησ δηαθξίζεηο:
(1) 7ε - 8ε ζέζε ζε Δπξσπατθφ πξσηάζιεκα αλδξψλ - γπλαηθψλ, λέσλ αλδξψλ - γπλαηθψλ,
εθήβσλ - λεαλίδσλ.
(2) 1ε - 3ε ζέζε ζε κεζνγεηαθνχο αγψλεο.
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(3) 1ε - 3ε ζέζε ζε Βαιθαληθνχο αγψλεο αλδξψλ - γπλαηθψλ θαη εθήβσλ - λεαλίδσλ.
(4) 1ε - 3ε ζέζε ζε Παλειιήλην πξσηάζιεκα αλδξψλ - γπλαηθψλ, λέσλ αλδξψλ - γπλαηθψλ,
εθήβσλ - λεαλίδσλ.
(5) 1ε - 3ε ζέζε ζε Παλειιήληνπο ζρνιηθνχο αγψλεο.
(6) 1ε - 6ε ζέζε ζε Παγθφζκην πξσηάζιεκα παίδσλ - θνξαζίδσλ.
(7) 1ε - 6ε ζέζε ζε Παλεπξσπατθά πξσηαζιήκαηα παίδσλ - θνξαζίδσλ.
ε

(8) 1 ζέζε ζε Παλειιήλην πξσηάζιεκα παίδσλ - θνξαζίδσλ ζε άζιεκα ή αγψληζκα πνπ
θαιιηεξγείηαη απφ ηηο Οκνζπνλδίεο.
(9) Καηάξξηςε ή ηζνθάξηζε παλειιήληαο επίδνζεο αλδξψλ - γπλαηθψλ.
2. Οη αζιεηέο πνπ πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαη έρνπλ κία απφ ηηο δηαθξίζεηο πνπ
αλαθέξνληαη κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ, κεηά απφ αίηεζε, ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε,
ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν:
α) ηα Σκήκαηα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (ΣΔΦΑΑ) ζε ποζοζηό θΫζευν 30%
επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη
κε θξηηήξηα επηινγήο θαηά ζεηξά ηα εμήο:
Η. Γηάθξηζε ζε άζιεκα ή αγψληζκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην επίζεκν πξφγξακκα ησλ
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ (δειαδή δηεμάγεηαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο νηθείαο δηεζλνχο
νκνζπνλδίαο ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο).
ΗΗ. Νίθε ζηελ αλψηαηε θαηεγνξία ηνπ αζιήκαηνο ή αγσλίζκαηνο.
ΗΗΗ. εηξά πξνηεξαηφηεηαο δηάθξηζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ (ζε θάζε ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο πξνεγνχληαη νη αζιεηέο πνπ έρνπλ πεηχρεη πςειφηεξε δηάθξηζε έλαληη ησλ
ππνινίπσλ, αξηζ. 186/07 γλσκνδφηεζε Ν..Κ.).
ΗV. Μεγαιχηεξνο βαζκφο ζηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Γεληθφ βαζκφ
πξφζβαζεο.
V. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε.
Ο αζιεηήο πνπ εηζάγεηαη ζε ΣΔΦΑΑ ππνρξενχηαη λα αθνινπζήζεη ηελ εηδηθφηεηα ηνπ αζιήκαηνο ζην
νπνίν ζεκείσζε ηε δηάθξηζε, κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε εηζαγσγή ηνπ, εθφζνλ ην ηκήκα εηζαγσγήο ηνπ
ρνξεγεί ηελ εηδηθφηεηα απηή.
β) ηα ινηπά Σκήκαηα ησλ Παλ/κίσλ, ζηα Σ.Δ.Η., ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. θαη ζηηο Α..Σ.Δ. ζε ποζοζηό
θΫζευν 1% επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1.
Δπίζεο, κεηά ηελ πξνζαχμεζε ησλ κνξίσλ ηνπο θαηά 10%, ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλνπλ αξηζκφ κνξίσλ
ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηα κφξηα πνπ ζπγθέληξσζε ην ίδην αθαδεκατθφ έηνο ν ηειεπηαίνο εηζαρζείο ζηε
ζπγθεθξηκέλε ζρνιή κε ηελ θαλνληθή δηαδηθαζία ησλ Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.2525/1997, φπσο ηζρχεη. Γηα ηα ηκήκαηα πνπ απαηηείηαη εηδηθφ κάζεκα, ν βαζκφο ζην
εηδηθφ κάζεκα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) πξηλ ηελ πξνζαχμεζε ησλ κνξίσλ.
Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνεγνχκελεο πξνυπνζέζεηο, ε επηινγή γίλεηαη κε θξηηήξην ην ζχλνιν ησλ
κνξίσλ ηνπο κεηά ηελ αλσηέξσ πξνζαχμεζε θαη εηζάγνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ κέρξη λα
ζπκπιεξσζνχλ νη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο εηζαθηέσλ θάζε Σκήκαηνο, γηα ην νπνίν έρνπλ δειψζεη
πξνηίκεζε ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν.
Αλ ζηελ ηειεπηαία ζέζε ηζνβαζκνχλ δχν ή πεξηζζφηεξνη ππνςήθηνη, εηζάγεηαη θαηά ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο ν αζιεηήο πνπ πέηπρε:
I. Γηάθξηζε ζε άζιεκα ή αγψληζκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην επίζεκν πξφγξακκα ησλ Οιπκπηαθψλ
Αγψλσλ.
II. Νίθε ζηελ αλψηαηε θαηεγνξία ηνπ αζιήκαηνο ή ηνπ αγσλίζκαηνο.
III. Αλψηεξνπ επηπέδνπ δηάθξηζε κε βάζε ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ δηαθξίζεσλ πνπ θαζνξίδεηαη
κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ.
IV. Μεγαιχηεξν βαζκφ ζηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Γεληθφ βαζκφ πξφζβαζεο.
V. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε.
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3. Οη αζιεηέο απόθοιηοι εζπεπινού Γενικού ά Δνιαέος Λςκεέος:
- κε βεβαίσζε πξφζβαζεο ηνπ αληίζηνηρνπ εζπεξηλνχ Λπθείνπ θξίλνληαη κφλν γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα
Σκήκαηα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ.
- κε βεβαίσζε πξφζβαζεο εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, κεηά απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο παλειιαδηθέο
εμεηάζεηο, κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα Παλεπηζηήκηα, ζηα Σ.Δ.Η., ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. θαη
ζηηο Α..Σ.Δ. (αξηζ. 573/2002 γλσκνδφηεζε ηνπ ηκήκαηνο Δ΄ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, φπσο
έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ Τπνπξγφ ΤΠ.Δ.Π.Θ.).
4. Οη αζιεηέο, απόθοιηοι ΣΔΛ, Β΄ κύκλος ΣΔΔ ά ΔΠΑΛ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο
εμεηάζεηο ησλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α΄) γηα εηζαγσγή κφλν ζηα Σ.Δ.Η., ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ θαη ζηηο Α..Σ.Δ. θαη
έρνπλ κία απφ ηηο παξαπάλσ δηαθξίζεηο κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ, κεηά απφ αίηεζε, ηελ εηζαγσγή ηνπο σο
εμήο:
ηα ηκήκαηα Σ.Δ.Η., ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. θαη ζηηο Α..Σ.Δ. (εθηφο απφ ηηο Αλψηεξεο ηξαηησηηθέο ρνιέο
Τπαμησκαηηθψλ, ηηο ρνιέο Αζηπθπιάθσλ θαη ηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ) ζε ποζοζηό θΫζευν
1% επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ εθφζνλ, κεηά ηελ πξνζαχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κνξίσλ
ηνπο θαηά 10%, ζπγθεληξψζνπλ αξηζκφ κνξίσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηνλ αξηζκφ κνξίσλ ηνπ ηειεπηαίνπ
εηζαρζέληα ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ην ίδην αθαδεκατθφ έηνο, κε θξηηήξην επηινγήο ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ
θαη εηζάγνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κέρξη λα ζπκπιεξσζνχλ νη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο εηζαθηέσλ θάζε
ηκήκαηνο, γηα ην νπνίν έρνπλ δειψζεη πξνηίκεζε ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΘΛΖΣΧΝ ΜΔ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟ ΚΑΚΗ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ή ηζφηηκνπ ζρνιείνπ Γεπη/ζκηαο Δθπ/ζεο εηζάγνληαη ζε
νπνηνδήπνηε Σκήκα ή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ, Σ.Δ.Η., Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. ή Α..Σ.Δ. δεηήζνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο,
συπέρ ποζοηικό πεπιοπιζμό θαη ρσξίο λα απαηηείηαη λα έρνπλ ππνβάιεη κεραλνγξαθηθφ δειηίν, εθφζνλ
έρνπλ πεηχρεη ζε πξσηαζιήκαηα ζθάθη κία απφ ηηο αθφινπζεο δηαθξίζεηο:
ε

ε

α) 1 - 3 λίθε ζε αηνκηθνχο αγψλεο ζε Παγθφζκην ή Παλεπξσπατθφ Πξσηάζιεκα αλδξψλ γπλαηθψλ, εθήβσλ - λεαλίδσλ.
β) 1ε - 6ε λίθε ζε νκαδηθνχο αγψλεο ζε Οιπκπηάδα αλδξψλ ή γπλαηθψλ.
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ΑΘΛΖΣΔ ΜΔ ΓΗΑΚΡΗΖ (ΝΗΚΖ)
ΠΟΤ ΠΔΣΤΥΑΝ ΑΠΟ 8-10-2008 ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ 31-8-2012
Οη αζιεηέο πνπ πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο, θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο, εηζάγνληαη,
ζε απιθμό θΫζευν πνπ θαζνξίδεηαη κε ππνπξγηθή απφθαζε θαη’ έηνο, ζηα Παλ/κηα, ζηα Σ.Δ.Η, ζηελ
Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. θαη ζηηο Α..Σ.Δ. (εθηφο ησλ ηξαηησηηθψλ, Αζηπλνκηθψλ ρνιψλ θαη ησλ Αθαδεκηψλ
Ππξνζβεζηηθήο θαη Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, νη νπνίεο δε ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο).
Γηα ηε θεηηλή ρξνληά ηζρχεη ε κε αξηζ. Φ.253.1/54697/Β6/2012 (ΦΔΚ 1653 Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε.
ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ
1. α. Να είλαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ή ηζφηηκνπ ζρνιείνπ Γεπη/ζκηαο Δθπ/ζεο κε «ΒΔΒΑΗΩΖ»
πξφζβαζεο πνπ ηνπο παξέρεη ην δηθαίσκα εηζαγσγήο ζηα Παλ/κηα θαη ζηα Σ.Δ.Η.
β. Να είλαη θάηνρνη βεβαίσζεο εγγξαθήο αζιεηή ζηνλ εηδηθφ πίλαθα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Αζιεηηζκνχ (παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν.2725/99, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ
παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.3708/08).
γ. Να έρνπλ δειηίν πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο κε ηηο θεηηλέο επηδφζεηο ησλ
αγσληζκάησλ, εθφζνλ επηζπκνχλ λα εηζαρζνχλ ζε Σκήκαηα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη
Αζιεηηζκνχ (ΣΔΦΑΑ) θαη ηα έρνπλ δειψζεη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θεηηλνχ κεραλνγξαθηθνχ ηνπο
δειηίνπ.
2. Να έρνπλ ππνβάιεη κεραλνγξαθηθφ δειηίν θαη λα κελ έρνπλ εηζαρζεί ζε ζρνιή ή ηκήκα ηεο πξψηεο
πξνηίκεζήο ηνπο ζην κερ/θφ δειηίν (εθηφο ησλ ηξαηησηηθψλ θαη Αζηπλνκηθψλ ρνιψλ, ησλ Αθαδεκηψλ
Ππξνζβεζηηθήο θαη Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ).
3. Αλ ε λίθε έρεη επηηεπρζεί ζε νκαδηθφ άζιεκα, ν αζιεηήο ή ν καζεηήο-αζιεηήο πξέπεη λα έρεη
ζπκκεηάζρεη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο αγψλεο ηεο δηνξγάλσζεο. ε δηνξγαλψζεηο πνπ
δηεμάγνληαη θαηά θάζεηο νη ζπκκεηνρέο ζηνπο αγψλεο ππνινγίδνληαη κε βάζε ην άζξνηζκα ησλ αγψλσλ
φισλ ησλ θάζεσλ.
ε

ε

ε

ε

4. Ζ 1 -8 (αηνκηθή ή νκαδηθή) λίθε ζε Οιπκπηαθνχο αγψλεο, ε 1 -6 (αηνκηθή ή νκαδηθή) λίθε ζε
Παγθφζκηνπο ή Παλεπξσπατθνχο αγψλεο θαη ε 1ε-3ε (αηνκηθή ή νκαδηθή) λίθε ζε Μεζνγεηαθνχο αγψλεο
πξέπεη λα έρεη θαηαθηεζεί κε ηελ εζληθή νκάδα.
Ωο Παγθφζκην Πξσηάζιεκα ζεσξείηαη κία θαη κφλν δηνξγάλσζε πνπ δηεμάγεηαη πεξηνδηθά, ζχκθσλα
κε ηνπο ηζρχνληεο δηεζλείο θαλνληζκνχο, ζε άζιεκα ή αγψληζκα αζιήκαηνο πνπ θαιιηεξγείηαη απφ
αλαγλσξηζκέλεο θαηά ην λφκν νκνζπνλδίεο, ππφ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηε
δηνξγάλσζε εζληθψλ νκάδσλ απφ δεθανθηψ (18) ηνπιάρηζηνλ ρψξεο θαη ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή
αζιεηψλ απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ρψξεο ζην αγψληζκα πνπ ζεκεηψζεθε ε δηάθξηζε.
Ωο Δπξσπατθφ Πξσηάζιεκα ζεσξείηαη κία θαη κφλν δηνξγάλσζε πνπ δηεμάγεηαη πεξηνδηθά, ζχκθσλα
κε ηνπο ηζρχνληεο δηεζλείο θαλνληζκνχο, ζε άζιεκα ή αγψληζκα αζιήκαηνο πνπ θαιιηεξγείηαη απφ
αλαγλσξηζκέλεο θαηά ην λφκν νκνζπνλδίεο, ππφ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηε
δηνξγάλσζε εζληθψλ νκάδσλ απφ δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ ρψξεο θαη ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή
αζιεηψλ απφ νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ ρψξεο ζην αγψληζκα φπνπ ζεκεηψζεθε ε δηάθξηζε.
Όηαλ ζε θάπνηα θαηεγνξία ειηθηψλ θαη θχινπ γίλνληαη δχν ή πεξηζζφηεξα πξσηαζιήκαηα ιακβάλεηαη
ππφςε ε ζεκαληηθφηεξε δηνξγάλσζε πνπ νξίδεηαη απφ ηελ νηθεία νκνζπνλδία.
5. Ωο Παλειιήληνη αγψλεο ή Παλειιήλην Πξσηάζιεκα ζεσξνχληαη κία θαη κφλν εζληθνχ ή εξαζηηερληθνχ
επηπέδνπ δηνξγάλσζε θάζε ρξφλν, αλδξψλ - γπλαηθψλ, λέσλ αλδξψλ - γπλαηθψλ, εθήβσλ - λεαλίδσλ θαη
παίδσλ - θνξαζίδσλ, πνπ δηελεξγείηαη κεηαμχ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ θαη νξίδεηαη απφ ηελ νηθεία αζιεηηθή
νκνζπνλδία θαη πάληα ηεο αλψηαηεο θαηεγνξίαο γηα θάζε άζιεκα ή αγψληζκα (Παλειιήληνη ζρνιηθνί
αγψλεο αλψηαηεο θαηεγνξίαο ζεσξνχληαη νη αγψλεο Λπθείνπ).
Γελ αλαγλσξίδεηαη δηάθξηζε ε νπνία ζεκεηψλεηαη απφ καζεηή-αζιεηή ν νπνίνο κεηεγγξάθεηαη είηε απφ
έλα Λχθεην ηεο εκεδαπήο ζε άιιν, είηε ζε Λχθεην ηεο εκεδαπήο απφ Λχθεην ηεο αιινδαπήο.
Αλαγλσξίδεηαη ε δηάθξηζε ζην καζεηή-αζιεηή πνπ ήηαλ κφληκνο θάηνηθνο αιινδαπήο θαη γηα πξψηε
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θνξά κεηεγγξάθεηαη ζε Λχθεην ηεο εκεδαπήο ή ζε καζεηή- αζιεηή πνπ ν αζθψλ ηελ επηκέιεηά ηνπ
εγθαζίζηαηαη ιφγσ απνδεδεηγκέλσλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ζε άιιε πεξηνρή.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη δηνξγαλψζεηο θππέιινπ δε ζεσξνχληαη Παλειιήληνη αγψλεο ή Παλειιήληα
πξσηαζιήκαηα.
Αλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θχινπ θαη ειηθίαο δηελεξγνχληαη δχν ή πεξηζζφηεξα Παλειιήληα
πξσηαζιήκαηα, ζε θάζε θαηεγνξία ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ην Παλειιήλην πξσηάζιεκα ή νη Παλειιήληνη
αγψλεο ηεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε δηάθξηζεο ζηνπο Παλειιήληνπο Αγψλεο είλαη ε
ζπκκεηνρή ζηνπο αγψλεο δεθαέμη (16) ηνπιάρηζηνλ ζσκαηείσλ ή, φπνπ ππάξρνπλ φξηα πξφθξηζεο, ε
ζπκκεηνρή νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ ζσκαηείσλ, θαζψο θαη ε δηάθξηζε λα αθνξά άζιεκα ή αγψληζκα
αζιήκαηνο πνπ θαιιηεξγείηαη απφ αλαγλσξηζκέλεο θαηά ην λφκν νκνζπνλδίεο.
6. ηα αηνκηθά αζιήκαηα δε ιακβάλεηαη ππφςε ε νκαδηθή βαζκνινγία ή θαηάηαμε.
- Οη αζιεηέο πνπ πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο θαη ηα
ακέζσο επφκελα δχν (2) αθαδεκατθά έηε απφ απηφ πνπ ππέβαιαλ γηα πξψηε θνξά αίηεζε εηζαγσγήο
σο εληαζζφκελνη ζηελ Καηεγνξία 2. Ωζηφζν, κε λεφηεξε λίθε ζε δηαθνξεηηθή δηνξγάλσζε κπνξνχλ λα
επαλαθηήζνπλ ην δηθαίσκα απηφ (αξηζ. 3225/27-9-2005 άπνςε ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ.,
ε νπνία έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ Τπνπξγφ ΤΠ.Δ.Π.Θ.).

ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΘΛΖΣΧΝ Δ ΠΟΟΣΟ ΘΔΔΧΝ 10% για ΣΔΦΑΑ και 1% για ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑ -ΣΔΗ,
ΚΑΘ’ ΤΠΔΡΒΑΖ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜΟΤ ΔΗΑΚΣΔΧΝ, ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΜΔ ΑΡΗΘ. Φ.253.1/54697/Β6/2012 (ΦΔΚ 1653 Β΄) ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ
1. Οη αζιεηέο, απφθνηηνη Λπθείνπ ή ηζφηηκνπ ζρνιείνπ Γεπη/ζκηαο Δθπ/ζεο, κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ
ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα Παλ/κηα, ζηα Σ.Δ.Η., ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. θαη ζηηο Α..Σ.Δ. (εθηφο ησλ ηξαηησηηθψλ,
Αζηπλνκηθψλ ρνιψλ θαη ησλ Αθαδεκηψλ Ππξνζβεζηηθήο θαη Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ) ζηνλ αξηζκφ ζέζεσλ ηεο
πξναλαθεξφκελεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, εθφζνλ:
α) έρνπλ «ΒΔΒΑΗΩΖ» πξφζβαζεο, ημεπάζιος Γενικού Λςκεέος ά ΔΠΑΛ ΟμΪδαρ Β, κεηά απφ ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο.
β) έρνπλ ππνβάιεη κεραλνγξαθηθφ δειηίν ην ηξέρνλ έηνο θαη δελ εηζήρζεζαλ ζηε ζρνιή ηεο πξψηεο ηνπο
πξνηίκεζεο κε ηε δηαδηθαζία ησλ Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2525/97, φπσο
ηζρχεη θαη
γ) έρνπλ επηηχρεη κία απφ ηηο δηαθξίζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, πνπ ηνπο παξέρεη πξνζαχμεζε ζην
ζχλνιν ησλ κνξίσλ ηνπο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ, Παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΗ σο αθνινχζσο:
Α. ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΗ ΑΓΩΝΔ (ΥΔΗΜΔΡΗΝΟΗ-ΘΔΡΗΝΟΗ) απφ 1ε έσο 8ε λίθε
ε ε
1 -3 λίθε πποζαύξηζη 50% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 20% γηα εηζαγσγή ζε ΠΑΝ/ΜΗΑ-ΣΔΗ
4ε-8ε λίθε πποζαύξηζη 40% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 20% γηα εηζαγσγή ζε ΠΑΝ/ΜΗΑ-ΣΔΗ
Β. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΑ ΑΝΓΡΩΝ-ΓΤΝΑΗΚΩΝ απφ 1ε έσο 6ε λίθε
1ε-3ε λίθε πποζαύξηζη 40% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 20% γηα εηζαγσγή ζε ΠΑΝ/ΜΗΑ-ΣΔΗ
ε

ε

4 -6 λίθε πποζαύξηζη 30% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 20% γηα εηζαγσγή ζε ΠΑΝ/ΜΗΑ-ΣΔΗ
Γ. ΠΑΓΚΟΜΗΟΗ ΑΓΩΝΔ ΝΔΩΝ ΑΝΓΡΩΝ-ΓΤΝΑΗΚΩΝ, ΔΦΖΒΩΝ-ΝΔΑΝΗΓΩΝ, ΠΑΗΓΩΝ-ΚΟΡΑΗΓΩΝ
απφ 1ε έσο 6ε λίθε
1ε-3ε λίθε πποζαύξηζη 35% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 20% γηα εηζαγσγή ζε ΠΑΝ/ΜΗΑ-ΣΔΗ
4ε-6ε λίθε πποζαύξηζη 30% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 15% γηα εηζαγσγή ζε ΠΑΝ/ΜΗΑ-ΣΔΗ
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Γ. ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΗ ΑΓΩΝΔ ΑΝΓΡΩΝ-ΓΤΝΑΗΚΩΝ απφ 1ε έσο 6ε λίθε
ε ε
1 -3 λίθε πποζαύξηζη 35% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 20% γηα εηζαγσγή ζε ΠΑΝ/ΜΗΑ-ΣΔΗ
4ε-6ε λίθε πποζαύξηζη 30% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 20% γηα εηζαγσγή ζε ΠΑΝ/ΜΗΑ-ΣΔΗ
Δ. ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΗ ΑΓΩΝΔ ΝΔΩΝ ΑΝΓΡΩΝ-ΓΤΝΑΗΚΩΝ, ΔΦΖΒΩΝ-ΝΔΑΝΗΓΩΝ, ΠΑΗΓΩΝ-ΚΟΡΑΗΓΩΝ
απφ 1ε έσο 6ε λίθε
ε

ε

ε

ε

1 -3 λίθε πποζαύξηζη 30% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 18% γηα εηζαγσγή ζε ΠΑΝ/ΜΗΑ-ΣΔΗ
4 -6 λίθε πποζαύξηζη 25% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 15% γηα εηζαγσγή ζε ΠΑΝ/ΜΗΑ-ΣΔΗ
Σ. ΜΔΟΓΔΗΑΚΟΗ ΑΓΩΝΔ απφ 1ε έσο 3ε λίθε
1ε-3ε λίθε πποζαύξηζη 30% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 15% γηα εηζαγσγή ζε ΠΑΝ/ΜΗΑ-ΣΔΗ
Ε. ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟΗ ΑΓΩΝΔ ΑΝΓΡΩΝ-ΓΤΝΑΗΚΩΝ απφ 1ε έσο 3ε λίθε
1ε λίθε πποζαύξηζη 15% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 10% γηα εηζαγσγή ζε ΠΑΝ/ΜΗΑ-ΣΔΗ
2ε λίθε πποζαύξηζη 14% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 8% γηα εηζαγσγή ζε ΠΑΝ/ΜΗΑ-ΣΔΗ
3ε λίθε πποζαύξηζη 13% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 7% γηα εηζαγσγή ζε ΠΑΝ/ΜΗΑ-ΣΔΗ
Ζ. ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟΗ ΑΓΩΝΔ ΝΔΩΝ ΑΝΓΡΩΝ-ΓΤΝΑΗΚΩΝ, ΔΦΖΒΩΝ-ΝΔΑΝΗΓΩΝ, ΠΑΗΓΩΝ-ΚΟΡΑΗΓΩΝ
ε
ε
απφ 1 έσο 3 λίθε
1ε λίθε πποζαύξηζη 20% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 10% γηα εηζαγσγή ζε ΠΑΝ/ΜΗΑ-ΣΔΗ
ε

2 λίθε πποζαύξηζη 20% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 8% γηα εηζαγσγή ζε ΠΑΝ/ΜΗΑ-ΣΔΗ
ε

3 λίθε πποζαύξηζη 20% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 7% γηα εηζαγσγή ζε ΠΑΝ/ΜΗΑ-ΣΔΗ
Θ. ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟΗ ΜΑΘΖΣΗΚΟΗ ΥΟΛΗΚΟΗ ΑΓΩΝΔ απφ 1ε έσο 3ε λίθε
1ε λίθε πποζαύξηζη 15% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 10% γηα εηζαγσγή ζε ΠΑΝ/ΜΗΑ-ΣΔΗ
2ε λίθε πποζαύξηζη 15% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 8% γηα εηζαγσγή ζε ΠΑΝ/ΜΗΑ-ΣΔΗ
3ε λίθε πποζαύξηζη 15% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 7% γηα εηζαγσγή ζε ΠΑΝ/ΜΗΑ-ΣΔΗ
Για μαθηηή πος έσει διάκπιζη και ζε μαθηηικούρ-ζσολικούρ αγώνερ και ζε πανελλήνιοςρ αγώνερ ηα
πποβλεπόμενα ποζοζηά πποζαύξηζηρ πποσαυξάνονται καηά 1%.
Η. ΑΘΛΖΣΖ ΄Ζ ΑΘΛΖΣΡΗΑ ΠΟΤ ΔΠΗΣΤΓΥΑΝΔΗ ΄Ζ ΗΟΦΑΡΗΕΔΗ ΠΑΓΚΟΜΗΑ, ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΄Ζ
ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΔΠΗΓΟΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΓΡΩΝ-ΓΤΝΑΗΚΩΝ ΄Ζ ΝΔΩΝ ΑΝΓΡΩΝ-ΓΤΝΑΗΚΩΝ ΄Ζ
ΔΦΖΒΩΝ-ΝΔΑΝΗΓΩΝ ΄Ζ ΠΑΗΓΩΝ-ΚΟΡΑΗΓΩΝ ιακβάλεη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ πξνζαχμεζεο γηα
εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ ή ζε ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑ-Σ.Δ.Η., πνπ παξέρεηαη ζηνλ αζιεηή ή ηελ αζιήηξηα πνπ
θαηαθηά 1ε λίθε ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία.
Κ. ΆΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΔ (ΑΜΔΑ) ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΔΗ ΑΘΛΖΣΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Οη ίδηεο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο (ΑΜΔΑ), ηα νπνία έρνπλ
ραξαθηεξηζηεί αζιεηέο απφ ηελ εηδηθή επηηξνπή, πιελ ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηα ΣΔΦΑΑ θαη ηα ινηπά
ηκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπ/ζεο ζηα νπνία, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο, είλαη δπζρεξήο γηα ηα άηνκα
απηά ε παξαθνινχζεζε, ζχκθσλα κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ ηκήκαηνο.
Δηδηθά ζηνπο αζιεηέο κε αλαπεξία πνπ θαηαθηνχλ 4ε έσο 6ε λίθε ζε ζεξηλνχο ή ρεηκεξηλνχο
Παξανιπκπηαθνχο Aγψλεο ή 1ε έσο 6ε λίθε ζε Παγθφζκηνπο ή Παλεπξσπατθνχο Αγψλεο αλδξψλ-γπλαηθψλ
ρνξεγνχληαη φιεο νη παξνρέο πνπ ιακβάλνπλ νη αζιεηέο κε αλαπεξία πνπ θαηαθηνχλ 1ε έσο 3ε λίθε ζε
ζεξηλνχο ή ρεηκεξηλνχο Παξανιπκπηαθνχο Aγψλεο.
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2. Οη αζιεηέο πνπ πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαη έρνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο αζιεηή ζηνλ
εηδηθφ πίλαθα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ γηα κία απφ ηηο δηαθξίζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ,
κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ, κεηά απφ αίηεζε, ηελ εηζαγσγή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ζην
κεραλνγξαθηθφ δειηίν:
ηα Σκήκαηα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ ζε ποζοζηό θΫζευν 10% επηπιένλ ηνπ
αξηζκνχ εηζαθηέσλ θαη ζηα ινηπά Σκήκαηα ησλ Παλ/κίσλ, ζηα Σ.Δ.Η., ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. θαη ζηηο Α..Σ.Δ. ζε
ποζοζηό θΫζευν 1% επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ.
Μεηά ηελ πξνβιεπφκελε πξνζαχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ηνπ, ν αζιεηήο θξίλεηαη γηα εηζαγσγή ζηηο
θαζνξηζκέλεο ζέζεηο εθφζνλ ζπγθεληξψλεη αξηζκφ κνξίσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηα κφξηα πνπ ζπγθέληξσζε
ην ίδην αθαδεκατθφ έηνο ν ηειεπηαίνο εηζαρζείο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή κε ηελ θαλνληθή δηαδηθαζία ησλ
Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.2525/1997, φπσο ηζρχεη. Γηα ηα
ηκήκαηα πνπ απαηηείηαη εηδηθφ κάζεκα, ν βαζκφο ζην εηδηθφ κάζεκα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10)
πξηλ ηελ πξνζαχμεζε ησλ κνξίσλ.
Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνεγνχκελεο πξνυπνζέζεηο, ε επηινγή γίλεηαη κε θξηηήξην ην ζχλνιν ησλ
κνξίσλ ηνπο κεηά ηελ αλσηέξσ πξνζαχμεζε θαη εηζάγνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ κέρξη λα
ζπκπιεξσζνχλ νη θαζνξηζκέλεο ζέζεηο εηζαθηέσλ θάζε Σκήκαηνο, γηα ην νπνίν έρνπλ δειψζεη πξνηίκεζε
ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν.
Αλ ζηελ ηειεπηαία ζέζε ηζνβαζκνχλ δχν ή πεξηζζφηεξνη ππνςήθηνη, εηζάγεηαη θαηά ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο ν αζιεηήο πνπ πέηπρε:
I.
Γηάθξηζε ζε άζιεκα ή αγψληζκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην επίζεκν πξφγξακκα ησλ
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ.
II.

Νίθε ζηελ αλψηαηε θαηεγνξία ηνπ αζιήκαηνο ή ηνπ αγσλίζκαηνο.

III.

Αλψηεξνπ επηπέδνπ δηάθξηζε κε βάζε ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ δηαθξίζεσλ πνπ
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ.

IV.

Μεγαιχηεξν βαζκφ ζηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Γεληθφ βαζκφ
πξφζβαζεο.

V.

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε.

Οη αζιεηέο πνπ εηζάγνληαη ζηα ΣΔΦΑΑ ππνρξενχληαη λα αθνινπζήζνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ αζιήκαηνο,
ζην νπνίν ζεκείσζαλ ηε δηάθξηζε, εθφζνλ ην ηκήκα εηζαγσγήο ηνπο ρνξεγεί ηελ εηδηθφηεηα απηή.
3. Οη αζιεηέο απόθοιηοι εζπεπινού Γενικού ά Δνιαέος Λςκεέος, κεηά απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο
παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη έρνληαο ηελ αληίζηνηρε βεβαίσζε πξφζβαζεο,
κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα Παλεπηζηήκηα, ζηα Σ.Δ.Η., ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. θαη ζηηο
Α..Σ.Δ. (αξηζ. 573/2002 γλσκνδφηεζε ηνπ ηκήκαηνο Δ΄ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, φπσο έγηλε
απνδεθηή απφ ηνλ Τπνπξγφ ΤΠ.Δ.Π.Θ.).
4. Οη αζιεηέο, απόθοιηοι ΣΔΛ, Β΄ κύκλος ΣΔΔ ά ΔΠΑΛ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο
εμεηάζεηο ησλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α΄) γηα εηζαγσγή κφλν ζηα Σ.Δ.Η., ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ θαη ζηηο Α..Σ.Δ. θαη
έρνπλ κία απφ ηηο παξαπάλσ δηαθξίζεηο κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ, κεηά απφ αίηεζε, ηελ εηζαγσγή ηνπο σο
εμήο:
ηα Σ.Δ.Η., ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. θαη ζηηο Α..Σ.Δ. (εθηφο απφ ηηο Αλψηεξεο ηξαηησηηθέο ρνιέο
Τπαμησκαηηθψλ, ηηο ρνιέο Αζηπθπιάθσλ θαη ηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ) ζε ποζοζηό θΫζευν
1% επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ εθφζνλ, κεηά ηελ πξνζαχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κνξίσλ
ηνπο, ζπγθεληξψζνπλ αξηζκφ κνξίσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηνλ αξηζκφ κνξίσλ ηνπ ηειεπηαίνπ εηζαρζέληα ζην
ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ην ίδην αθαδεκατθφ έηνο θαη κε θξηηήξην επηινγήο ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ εηζάγνληαη
θαηά θζίλνπζα ζεηξά κέρξη λα ζπκπιεξσζνχλ νη θαζνξηζκέλεο ζέζεηο εηζαθηέσλ θάζε ηκήκαηνο, γηα ην
νπνίν έρνπλ δειψζεη πξνηίκεζε ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν.

Για ηοςρ αθληηΫρ πος Ϋσοςν δηλώζει ζηιρ πποηιμάζειρ ηος μησανογπαθικού ηοςρ δεληέος
ΣΔΦΑΑ εέναι ςποσπευηικά η ςγειονομικά εξΫηαζη και η ζςμμεηοσά ζηην ππακηικά δοκιμαζέα ηυν
αγυνιζμΪηυν καηΪ ηο Ϋηορ 2012.
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ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΑΘΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΤΟ (2) ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ
ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ
1. Οη αζιεηέο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ 1 θαη 2 θαη επηζπκνχλ ηελ εηζαγσγή
ηνπο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ππνβάιινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α. Αίηεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο αζιεηψλ ζηελ Σξηηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε, ε νπνία ζα ηνπο παξέρεηαη απφ ην ζρνιείν ή ηε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Δηδηθά νη αζιεηέο πνπ ππάγνληαη ζηα ΚΔΦΑΛΑΗΑ Α΄ θαη Γ΄ ηεο ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1 ηεο παξνχζαο, ζα πξέπεη
ζηελ αίηεζή ηνπο λα δειψζνπλ θαη ην Σκήκα ηνπ Παλ/κίνπ ή Σ.Δ.Η. πνπ επηζπκνχλ λα εηζαρζνχλ.
β. Μέα (1) βεβαίσζε εγγξαθήο αζιεηή ζηνλ εηδηθφ πίλαθα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ θαη
έλα θσηναληίγξαθν απηήο ή δύο (2) βεβαηψζεηο αποκλειζηικΪ και μόνο γηα ηνπο αζιεηέο ηεο
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2 πνπ έρνπλ θαη ζρνιηθή θαη παλειιήληα λίθε θαη ηα αληίζηνηρα θσηναληίγξαθά ηνπο.
ΠΡΟΟΥΖ: Οι βεβαιώζειρ εγγπαθάρ αθληηών ζηνλ εηδηθφ πίλαθα ηεο Γ.Γ.Α. με ημεπομηνέα
Ϋκδοζηρ μΫσπι 31 - 12 - 2011 θα ππΫπει να επικαιποποιηθούν από ηην εκδούζα Απσά.
γ. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηαπηφηεηαο.
δ. Φσηναληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο πξφζβαζεο, επηθπξσκέλν απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ ή ηνλ
Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε, αλ ν
ππνςήθηνο πξνέξρεηαη απφ δημόζιο ζρνιείν, ή επηθπξσκέλν κφλν απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε, αλ ν ππνςήθηνο πξνέξρεηαη απφ ιδιυηικό
ζρνιείν.
ε πεξίπησζε ππνςεθίνπ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α΄), βεβαίσζε βαζκνινγίαο ησλ παλειιαδηθψο
εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ.
ε. Φσηναληίγξαθν απνιπηεξίνπ, επηθπξσκέλν απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ ή ηνλ Πξντζηάκελν
ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε, αλ ν ππνςήθηνο
πξνέξρεηαη απφ δημόζιο ζρνιείν, ή επηθπξσκέλν κφλν απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε, αλ ν ππνςήθηνο πξνέξρεηαη απφ ιδιυηικό
ζρνιείν.
ζη. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86, ε νπνία ζα ηνπο παξέρεηαη απφ ην ζρνιείν ή ηε Γηεχζπλζε
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ πφζεο θνξέο έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε σο
αζιεηέο. Γηα θάζε θνξά πνπ έρεη ππνβιεζεί αίηεζε ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην έηνο ππνβνιήο, ε λίθε, ην
άζιεκα, ην αγψληζκα, ε δηνξγάλσζε, ε εκεξνκελία δηάθξηζεο θαη ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο απηήο.
δ. Φσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ Τγεηνλνκηθήο Δμέηαζεο θαη Πξαθηηθήο Γνθηκαζίαο απφ ηνπο αζιεηέο
πνπ έρνπλ δειψζεη ΣΔΦΑΑ ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν θαη εμεηάζηεθαλ θαηά ην έηνο 2012 απφ ηελ
Δπηηξνπή Τγεηνλνκηθήο Δμέηαζεο θαη Πξαθηηθήο Γνθηκαζίαο.
2. Ζ αέηηζη και ηα δικαιολογηηικΪ για ηο Ϋηορ 2012 ςποβΪλλονηαι από 3 μΫσπι 12 επηεμβπέος
απφ ηνλ ίδην ηνλ αζιεηή - ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ πξφζσπν - ζηε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη ην Λχθεην απνθνίηεζήο ηνπ.
3. Οη Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αθνχ παξαιάβνπλ θαη πξσηνθνιιήζνπλ ηηο αηηήζεηο
ησλ αζιεηψλ, ηελ θάζε κία μερσξηζηά κε εκεξνκελία θαηάζεζεο, ζηε ζπλέρεηα, κεηά ηε ιήμε ηεο
εκεξνκελίαο παξαιαβήο, ηηο δηαβηβάδνπλ καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο ζηελ Δπιηποπά Δπιλογάρ
Αθληηών, Γιεύθςνζη ΟπγΪνυζηρ και Γιεξαγυγάρ ΔξεηΪζευν ηος Τποςπγεέος Παιδεέαρ, ΓιΪ Βέος
ΜΪθηζηρ και ΘπηζκεςμΪηυν, ΑνδπΫα ΠαπανδπΫος 37 - Σ.Κ. 15180 - Μαπούζι - Γπαθεέο 0091, γηα ηνλ
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ επηινγή ησλ εηζαγνκέλσλ. Να ζεκεησζεί φηη ε εκεξνκελία
πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζεο είλαη θαη εκεξνκελία θαηάζεζεο.
4. Σέινο, παξαθαινχληαη νη Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο λα θξνληίζνπλ γηα ηελ άκεζε
πξνψζεζε ηεο εγθπθιίνπ απηήο ζε φια ηα Λχθεηα θαη ηα ΚΔΤΠ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. Οη Γηεπζπληέο ησλ
Λπθείσλ θαινχληαη λα ελεκεξψζνπλ ηνπο καζεηέο - αζιεηέο, λα αλαξηήζνπλ ηελ εγθχθιην ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ελεκέξσζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ, θαη λα δηαλείκνπλ ζε
θάζε ππνςήθην καδί κε ηελ εγθχθιην, ηελ αίηεζε θαη ηελ Τπεχζπλε Γήισζε.
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ΑΔΑ: Β4ΛΡ9-ΑΦΤ
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα αλαγξαθφκελα ζηελ
εγθχθιην ηειέθσλα. Σα απνηειέζκαηα επηηπρφλησλ-απνηπρφλησλ κπνξνχλ λα ηα πιεξνθνξεζνχλ κέζσ
δηαδηθηχνπ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο: www. minedu.gov.gr θαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΟΤΛΑΨΓΖ
ςνημμΫνα:
1. Έληππν αίηεζεο (1 ζει.)
2. Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (2 ζει.)
Δζυηεπικά διανομά:
1. Γξαθείν θαο Τπνπξγνχ
2. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα
3. Γξαθείν Δηδηθνχ Γξακκαηέα θ. Β. Παπάδνγινπ
4. Γ/λζε Φπζηθήο Αγσγήο (10)
5. Γ/λζε πνπδψλ Γεπη/ζκηαο Δθπ/ζεο (3)
6. Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ
Σκήκα Α΄ (60) - Σκήκα Β΄
7. ΓΔΠΟ (60)
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ΑΔΑ: Β4ΛΡ9-ΑΦΤ
(Πξσηνθνιιείηαη απφ ηε Γ/λζε Γεπη/ζκηαο ΠΡΟ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ
Δθπαίδεπζεο)

ΑΗΣΖΖ
ΔΠΧΝΤΜΟ: .................................................
ΟΝΟΜΑ: ......................................................

ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ
Γ/νζη ΟπγΪνυζηρ & Γιεξαγυγάρ ΔξεηΪζευν
Σμάμα Α΄
(για ηην Δπιηποπά Δπιλογάρ Αθληηών)

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ: ......................................

ΑνδπΫα ΠαπανδπΫος 37
Σ.Κ.: 15180 - ΜΑΡΟΤΗ

ΟΝΟΜΑ ΜΖΣΔΡΑ: ....................................

(διΪ ηηρ Γιεύθςνζηρ Γεςη/θμιαρ Δκπ/ζηρ)

ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ:

αο ππνβάιισ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη
ζηελ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ αθνξά ηελ
εηζαγσγή αζιεηψλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
ην αθαδ. έηνο 2012-2013, θαη δεηψ ηε ζπκκεηνρή
κνπ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο αζιεηψλ έηνπο 2012
γηα ηελ εηζαγσγή κνπ:

ΑΡΗΘ. ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ :

α) ην ηκήκα .....................................................

ΔΚΓΟΤΑ ΑΡΥΖ: .......................................
ΔΣΟ ΓΔΝΝΖΖ: ......................................

.........................................................................
(Για ηοςρ αθληηΫρ ηυν κεθαλαέυν Α΄ και Γ΄ ηηρ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1 ηηρ εγκςκλέος.)

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ (οδόρ, απιθμόρ,
πόλη): .........................................................
.....................................................................
ΝΟΜΟ: ......................................................

β) ηα ηκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ - ΣΔΗ κε ηε
ζεηξά πνπ ηα δήισζα ζην κεραλνγξαθηθφ κνπ
δειηίν.
(Για ηοςρ αθληηΫρ ηος κεθαλαέος Β΄ ηηρ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1 και για όλοςρ ηοςρ αθληηΫρ ηηρ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2 ηηρ εγκςκλέος.)

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ: ......................
ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Ο/Ζ ΑΗΣ………..

ηαθεπό: .....................................................
Κινηηό: ........................................................

(Τπνγξαθή)

ΘΔΜΑ: πκκεηνρή ζηελ επηινγή αζιεηψλ
έηνπο 2012.

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: ...........................................
ΣΟΠΟ: .......................................................

ΖΜΔΗΧΖ
 Ο ππνςήθηνο βάδεη ζε θχθιν ηελ α΄ ή β΄
πεξίπησζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαηεγνξία ζηελ
νπνία ππάγεηαη.
 Όζνη βάδνπλ ζε θχθιν ηελ α΄ πεξίπησζε ζα πξέπεη
λα αλαγξάςνπλ ην ηκήκα ηνπ Παλ/κίνπ ή ΣΔΗ ζην νπνίν
επηζπκνχλ λα εηζαρζνχλ (π.ρ. Ννκηθήο ηνπ Παλ/κίνπ
Θεζζαινλίθεο).

ΑΔΑ: Β4ΛΡ9-ΑΦΤ

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
(Ϊπθπο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :
Ο – Ζ Όλνκα:

Δπψλπκν:

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:
Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σφπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:

Σει:

Σφπνο Καηνηθίαο:

Οδφο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ζιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ (Δmail):

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο
Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:

(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ

1) α. ΦΫηορ, εέναι η …………… (πξψηε ή δεχηεξε ή ηξίηε) θοπΪ πος κΪνυ σπάζη ηηρ καηυηΫπυ διΪκπιζηρ
γηα ηελ εηζαγσγή κνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο κε ηελ θαηεγνξία ησλ αζιεηψλ.
ΓΗΟΡΓΑΝΩΖ:
ΑΘΛΖΜΑ:
ΑΓΩΝΗΜΑ:
ΓΗΑΚΡΗΖ: ………..

λίθε

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΚΡΗΖ:
ΔΗΡΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑΚΡΗΖ:
φπσο απνδεηθλχεη ε ζπλππνβαιιφκελε βεβ. εγγξ. αζι. ηεο Γ.Γ.Α..
(Δάλ έρεηε μαλαθάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δηάθξηζεο γηα ηελ εηζαγσγή ζαο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο
κε ηελ θαηεγνξία ησλ αζιεηψλ, ζπκπιεξψζηε ην παξαθάησ θελφ.)
Ζ ππώηη θοπΪ πος Ϋκανα σπάζη ηηρ ανυηΫπυ διΪκπιζηρ ήηαλ ην έηνο ……………. .
β. (ΔΪν εέζηε ςποτάθιορ ηηρ Καηηγοπέαρ 2 ηεο εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ, πνπ αθνξά ηελ εηζαγσγή αζιεηψλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην αθαδ. έηνο 2012-2013, με
(4)
διΪκπιζη και ζε μαθηηικούρ-ζσολικούρ αγώνερ και ζε πανελλάνιοςρ αγώνερ ζςμπληπώζηε ηα ζηοισεέα ηηρ
ηρ
2 διΪκπιζηρ παπακΪηυ.)
ΓΗΟΡΓΑΝΩΖ:
ΑΘΛΖΜΑ:
ΑΓΩΝΗΜΑ:
ΓΗΑΚΡΗΖ: ………..

λίθε

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΚΡΗΖ:
ΔΗΡΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑΚΡΗΖ:
φπσο απνδεηθλχεη ε ζπλππνβαιιφκελε βεβ. εγγξ. αζι. ηεο Γ.Γ.Α..
(ζπλέρεηα ηνπ β. ζηελ επφκελε ζειίδα)

ΑΔΑ: Β4ΛΡ9-ΑΦΤ
(ζπλέρεηα ηνπ β.) ΦΫηορ, εέναι η …………… (πξψηε ή δεχηεξε ή ηξίηε) θοπΪ πος κΪνυ σπάζη ηηρ ανυηΫπυ
διΪκπιζηρ γηα ηελ εηζαγσγή κνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο κε ηελ θαηεγνξία ησλ αζιεηψλ.
(Δάλ έρεηε μαλαθάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δηάθξηζεο γηα ηελ εηζαγσγή ζαο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο
κε ηελ θαηεγνξία ησλ αζιεηψλ, ζπκπιεξψζηε ην παξαθάησ θελφ.)
Ζ ππώηη θοπΪ πος Ϋκανα σπάζη ηηρ ανυηΫπυ διΪκπιζηρ ήηαλ ην έηνο ……………. .
2) (Δάλ, ζην παξειζφλ, έρεηε θάλεη ρξήζε άιιεο δηάθξηζεο/άιισλ δηαθξίζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή ζαο ζηελ Σξηηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο κε ηελ θαηεγνξία ησλ αζιεηψλ, ζπκπιεξψζηε παξαθάησ γηα θάζε δηάθξηζε ρσξηζηά ηα εμήο
ζηνηρεία: έηνο ππνβνιήο αίηεζεο, δηνξγάλσζε, άζιεκα θ.ι.π.)
ηο παπελθόν, Ϋσυ κΪνει σπάζη Ϊλληρ διΪκπιζηρ/Ϊλλυν διακπέζευν σο εμήο:
ΔΣΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ:
ΓΗΟΡΓΑΝΩΖ:
ΑΘΛΖΜΑ:
ΑΓΩΝΗΜΑ:
ΓΗΑΚΡΗΖ: ………..

λίθε

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΚΡΗΖ:
ΔΗΡΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑΚΡΗΖ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ζκεξνκελία: ………….2012

Ο – Ζ Γει.

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ε Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ
8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ
ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.»
(4) ε πεξίπησζε πνπ καζεηήο-αζιεηήο ζεκεηψζεη εμαηξεηηθή αγσληζηηθή δηάθξηζε θαη ζε καζεηηθνχο-ζρνιηθνχο αγψλεο θαη ζε
παλειιήληνπο αγψλεο, ηφηε ηα πξνβιεπφκελα πνζνζηά πξνζαχμεζεο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ ή ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα
Παλ/κίνπ ή ΣΔΗ πξνζαπμάλνληαη θαηά πνζνζηφ 1%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν.2725/1999, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.3708/2008.

