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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟ
1. Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπ/ςθσ
2. Δ/νςεισ Δευτ/κμιασ Εκπ/ςθσ
(Με τθν παράκλθςθ να κοινοποιθκεί
ςε όλα τα Γεν. Λφκεια, τα ΕΡΑΛ & τα ΚΕΣΥΡ
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ)
3. Πλα τα Ραν/μια, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.Τ.Ε. και Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.
ΚΟΙΝ: Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ
(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει όλεσ τισ
Ακλθτικζσ Ομοςπονδίεσ)

ΘΕΜΑ: Ειςαγωγι ακλθτϊν ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ το ακαδ. ζτοσ 2013-2014.

Για τθν ειςαγωγι ακλθτϊν, αποφοίτων Γενικοφ ι Ενιαίου Λυκείου, ΕΡΑΛ, Βϋ κφκλου ΤΕΕ ι ΤΕΛ, ςτθν
Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2013-2014 εφαρμόηονται οι διατάξεισ:

Α. τθσ παραγράφου 12α του άρκρου 18 του Ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210 Αϋ), όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με τθν
παράγραφο Γ2 του άρκρου 45 του Ν.3773/2009 (ΦΕΚ 120 Αϋ).
Συνεπϊσ, οι ακλθτζσ που ζχουν πετφχει μζχρι και 7-10-2008 μία από τισ εξαιρετικζσ αγωνιςτικζσ διακρίςεισ
τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 34 του Ν.2725/1999, ειςάγονται ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ το ακαδθμαϊκό ζτοσ
2013-2014 ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 34 του Ν.2725/1999, όπωσ αυτό ίςχυε ζωσ τθν αντικατάςταςι
του με το Ν.3708/2008 εφόςον ιταν ανιλικοι κατά το χρόνο επίτευξθσ τθσ διάκριςθσ και μζχρι ςυμπλιρωςθσ του
22ου ζτουσ τθσ θλικίασ τουσ.
Οι προχποκζςεισ και ο τρόποσ ειςαγωγισ αναφζρονται ςτθν ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 τθσ παροφςασ εγκυκλίου.
Β. του άρκρου 34 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Αϋ/17.06.1999) όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 8 του Ν.
3708/2008 (ΦΕΚ 210/Αϋ/08.10.2008) και τροποποιικθκε με το άρκρο 38 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ24 /Αϋ/ 30.01.2013)
για ακλθτζσ που ζχουν πετφχει διάκριςθ (νίκθ) (i) από 8-10-2008 μζχρι και 31-8-2013 ςε Ολυμπιακοφσ,
Ραγκόςμιουσ ι Ρανευρωπαϊκοφσ Αγϊνεσ, (ii) από 1-9-2009 μζχρι και 31-8-2013 ςε λοιποφσ αγϊνεσ.
Οι προχποκζςεισ και ο τρόποσ ειςαγωγισ αναφζρονται ςτισ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 2α,2β,2γ τθσ παροφςασ

εγκυκλίου.
Οι κατθγορίεσ οι οποίεσ διαμορφϊνονται παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα.
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ΔΙΑΚΡΙΕΙ-ΝΙΚΕ

ΣΡΟΠΟ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΙ ΧΟΛΕ ΚΑΙ ΠΟΟΣΑ ΘΕΕΩΝ

για ειςαγωγι ςε ΑΕΙ/ΤΕΙ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1

Διακρίςεισ μζχρι

Χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό

07/10/2008

(πλην των Στρατιωτικϊν, Αςτυνομικϊν και
Ακαδημιϊν Πυροςβεςτικήσ και Εμπορικοφ
Ναυτικοφ)

για ειςαγωγι ςε ΑΕΙ/ΤΕΙ και ΤΕΦΑΑ

Διακρίςεισ από
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2α

08/10/2008

Χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό

μζχρι 31/08/2013

(πλην των Στρατιωτικϊν, Αςτυνομικϊν και
Ακαδημιϊν Πυροςβεςτικήσ και Εμπορικοφ
Ναυτικοφ)

για ειςαγωγι ςτα ΤΕΦΑΑ ςε ποςοςτό
Διακρίςεισ από
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2β

08/10/2008 μζχρι
31/08/2013

Ρροςαφξθςθ τθσ βακμολογίασ ανάλογα
με τθ διάκριςθ
(με βάςθ τισ προτιμιςεισ ςτο
Μθχανογραφικό Δελτίο 2013)

κζςεων 20% κακ’ υπζρβαςθ του
αρικμοφ των ειςακτζων και για τα
ΑΕΙ/ΤΕΙ ςε ποςοςτό κζςεων 3%
(πλην των Στρατιωτικϊν, Αςτυνομικϊν και
Ακαδημιϊν Πυροςβεςτικήσ και Εμπορικοφ
Ναυτικοφ)

Χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2γ

για τα ΑΕΙ/ΤΕΙ ςε ποςοςτό κζςεων 3%

Διακρίςεισ από
08/10/2008 μζχρι
31/08/2013

ςτα ΤΕΦΑΑ

Ρροςαφξθςθ τθσ βακμολογίασ ανάλογα κακ’ υπζρβαςθ του αρικμοφ των
με τθ διάκριςθ

ειςακτζων

(με βάςθ τισ προτιμιςεισ ςτο

(πλην των Στρατιωτικϊν, Αςτυνομικϊν και

Μθχανογραφικό Δελτίο 2013)

Ακαδημιϊν Πυροςβεςτικήσ και Εμπορικοφ
Ναυτικοφ)

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπος και ο τρόνος σποβολής ηοσς (από 13 έφς 23 επηεμβρίοσ)
αναθέρονηαι αναλσηικά ζηο ζτεηικό κεθάλαιο (ζελ.12-13) ηης παρούζας εγκσκλίοσ.
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Γ Ο Ρ Ι Α
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ EIΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 7-10-2008
(Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τησ παραγράφου 12α του άρθρου 18 του Ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210 Αϋ), όπωσ αυτή αντικαταςτάθηκε
με την παράγραφο Γ2 του άρθρου 45 του Ν.3773/2009 (ΦΕΚ 120 Αϋ)

Οι ακλθτζσ που ςθμείωςαν αγωνιςτικζσ διακρίςεισ υπό το κακεςτϊσ των ρυκμίςεων του άρκρου 34 του Ν.
2725/1999 (ΦΕΚ121 Αϋ) και πλθροφν τισ παρακάτω προχποκζςεισ ειςάγονται κατόπιν αιτιςεϊσ τουσ (υπόδειγμα
1) ςε οποιοδιποτε Ραν/μιο ι Τ.Ε.Ι, ςτθν Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε. και ςτισ Α.Σ.Τ.Ε. (πλθν των Στρατιωτικϊν, Αςτυνομικϊν
ςχολϊν και των Ακαδθμιϊν Ρυροςβεςτικισ και Εμπορικοφ Ναυτικοφ), χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό και χωρίσ να
απαιτείται να ζχουν υποβάλει μθχανογραφικό δελτίο με τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
1.

Να ιταν ανιλικοι κατά το χρόνο επίτευξθσ τθσ διάκριςθσ και να ζχουν θλικία ζωσ 22 ετϊν κατά το χρόνο
υποβολισ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ για ειςαγωγι ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ ωσ ακλθτζσ.

2.

Να είναι κάτοχοι απολυτθρίου Λυκείου ι ιςότιμου ςχολείου Δευτ/κμιασ Εκπ/ςθσ και βεβαίωςθσ
πρόςβαςθσ που τουσ παρζχει το δικαίωμα ειςαγωγισ ςτα Ραν/μια και ςτα Τ.Ε.Ι.
Οι ακλθτζσ απόφοιτοι εςπερινοφ Γενικοφ ι Ενιαίου Λυκείου, μετά από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ
πανελλαδικζσ εξετάςεισ θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου και ζχοντασ τθν αντίςτοιχθ βεβαίωςθ πρόςβαςθσ,
μποροφν να διεκδικιςουν τθν ειςαγωγι τουσ ςτα Ρανεπιςτιμια, ςτα Τ.Ε.Ι., ςτθν Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε. και ςτισ
Α.Σ.Τ.Ε. (αρικ. 573/2002 γνωμοδότθςθ του τμιματοσ Εϋ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, όπωσ
ζγινε αποδεκτι από τον Υπουργό ΥΡ.Ε.Ρ.Θ.).
Οι ακλθτζσ, απόφοιτοι ΤΕΛ, Βϋ κφκλου ΤΕΕ ι ΕΡΑΛ, που ςυμμετζχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των
ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) μποροφν να διεκδικιςουν τθν ειςαγωγι τουσ μόνο ςτα Τ.Ε.Ι., ςτθν Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε και ςτισ
Α.Σ.Τ.Ε.

3.

Να είναι εγγεγραμμζνοι ςτον ειδικό πίνακα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ (Γ.Γ.Α.) τθσ
παραγράφου 3 του άρκρου 34 του Ν.2725/1999, όπωσ αυτό ίςχυε μζχρι τθν αντικατάςταςι του με το
Ν.3708/2008 (πιςτοποιείται με τθ ςχετικι βεβαίωςθ που χορθγείται ςτον υποψιφιο από τθ Γενικι
Γραμματεία Ακλθτιςμοφ).

4.

Ο ακλθτισ πρζπει να ζχει επιτφχει μζχρι και 7-10-2008 μία από τισ ακόλουκεσ διακρίςεισ:
α) 1θ - 8θ κζςθ ςε κερινοφσ ι χειμερινοφσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ.
β) 1θ - 8θ κζςθ ςε Ραγκόςμιο πρωτάκλθμα ανδρϊν - γυναικϊν, νζων ανδρϊν - γυναικϊν, εφιβων - νεανίδων
ι ςε παγκόςμιουσ ςχολικοφσ αγϊνεσ.
γ) 1θ - 6θ κζςθ ςε Ευρωπαϊκό πρωτάκλθμα ανδρϊν - γυναικϊν, νζων ανδρϊν - γυναικϊν, εφιβων νεανίδων.
δ) Κατάρριψθ ι ιςοφάριςθ παγκόςμιασ ι πανευρωπαϊκισ επίδοςθσ ανδρϊν - γυναικϊν, νζων ανδρϊν-νζων
γυναικϊν, εφιβων - νεανίδων.
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ΕΙΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΕΙ ΣΟ ΚΑΚΙ

Οι κάτοχοι απολυτθρίου Λυκείου ι ιςότιμου ςχολείου Δευτ/κμιασ Εκπ/ςθσ ειςάγονται ςε οποιοδιποτε
Τμιμα/Ειςαγωγικι Κατεφκυνςθ ι Σχολι Ρανεπιςτθμίου, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε. ι Α.Σ.Τ.Ε. αιτθκοφν, χωρίσ ποςοτικό
περιοριςμό και χωρίσ να απαιτείται να ζχουν υποβάλει μθχανογραφικό δελτίο, εφόςον ζχουν πετφχει ςε
πρωτακλιματα ςκάκι μία από τισ ακόλουκεσ διακρίςεισ:
α) 1θ - 3θ νίκθ ςε ατομικοφσ αγϊνεσ ςε Ραγκόςμιο ι Ρανευρωπαϊκό Ρρωτάκλθμα ανδρϊν γυναικϊν, εφιβων - νεανίδων.
β) 1θ - 6θ νίκθ ςε ομαδικοφσ αγϊνεσ ςε Ολυμπιάδα ανδρϊν ι γυναικϊν.

Κ Α Σ Η

Γ Ο Ρ Ι Δ  2α, 2β, 2γ

ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ EIΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΕΙ ΑΠΟ 8-10-2008 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31-8-2013
(Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Αϋ/17.06.1999) όπωσ αντικαταςτάθηκε με το άρθρο 8
του Ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210/Αϋ/08.10.2008) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ24 /Αϋ/30.01.2013)

Οι ακλθτζσ ειςάγονται κατόπιν αιτιςεϊσ τουσ και ανάλογα με τθ διάκριςι τουσ :
α) Σε οποιοδιποτε Ραν/μιο ι Τ.Ε.Ι, εκτόσ των Στρατιωτικϊν, Αςτυνομικϊν ςχολϊν και των Ακαδθμιϊν
Ρυροςβεςτικισ και Εμπορικοφ Ναυτικοφ, χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό και χωρίσ να απαιτείται να ζχουν υποβάλει
μθχανογραφικό δελτίο (Κατθγορία 2α τθσ παροφςασ ) ι
β) Σε οποιοδιποτε Ραν/μιο ι Τ.Ε.Ι, ςε ποςοςτό κζςεων, ςφμφωνα με τθ ςειρά προτίμθςθσ ςτο
μθχανογραφικό δελτίο, εκτόσ των Στρατιωτικϊν, Αςτυνομικϊν ςχολϊν και των Ακαδθμιϊν Ρυροςβεςτικισ και
Εμπορικοφ Ναυτικοφ, οι οποίεσ δε λαμβάνονται υπόψθ κατά τθ διαδικαςία επιλογισ

(Κατθγορία 2β τθσ

παροφςασ) ι
γ) Σε i) Τμιματα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (ΤΕΦΑΑ) χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό και χωρίσ
να απαιτείται να ζχουν υποβάλει μθχανογραφικό δελτίο (Κατθγορία 2γ), είτε
ςε ii) οποιοδιποτε Ραν/μιο ι Τ.Ε.Ι, εκτόσ των Στρατιωτικϊν, Αςτυνομικϊν ςχολϊν και των Ακαδθμιϊν
Ρυροςβεςτικισ και Εμπορικοφ Ναυτικοφ, ςε ποςοςτό κζςεων, ςφμφωνα με τθ ςειρά προτίμθςθσ ςτο
μθχανογραφικό δελτίο (Κατθγορία 2γ).
Σθμειϊνεται ότι τα άτομα με αναπθρίεσ (ΑΜΕΑ) τα οποία ζχουν χαρακτθριςτεί ακλθτζσ από τθν ειδικι
επιτροπι τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 29 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α’) ζχουν δικαίωμα ειςαγωγισ ςτα
Τμιματα/ Ειςαγωγικζσ Κατευκφνςεισ

τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ πλθν των ΤΕΦΑΑ και των λοιπϊν

Τμθμάτων/Ειςαγωγικϊν Κατευκφνςεων ςτα οποία λόγω τθσ φφςθσ τθσ επιςτιμθσ είναι δυςχερισ για τα άτομα
αυτά θ παρακολοφκθςθ (παρ. 14 άρ. 34 Ν. 2725/1999 όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 8 άρ. 18 Ν. 3708/08).
εφόςον πλθροφν τισ παρακάτω προχποκζςεισ :
1.

Ζχουν θλικία ζωσ και 29 ετϊν (ζτοσ γζννθςθσ από το 1984)

2.

Οι διακρίςεισ, πλθν των Ολυμπιακϊν, Ραγκόςμιων και Ρανευρωπαϊκϊν Αγϊνων, ζχουν κατακτθκεί κατά

τθ διάρκεια των τεςςάρων (4) τελευταίων ετϊν, πριν από το ακαδθμαϊκό ζτοσ για το οποίο ο ακλθτισ υποβάλει
αίτθςθ ειςαγωγισ (ακαδ. ζτοσ 2013-2014) (θμερομθνία επίτευξθσ από 1-9-2009)
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Είναι κάτοχοι απολυτθρίου Λυκείου ι ιςότιμου ςχολείου Δευτ/κμιασ Εκπ/ςθσ με Βεβαίωςθ πρόςβαςθσ

Γενικοφ Λυκείου ι με Βεβαίωςθ βακμολογίασ των Ρανελλαδικά εξεταηόμενων μακθμάτων για τουσ αποφοίτουσ
Επαγγελματικϊν Λυκείων. Οι ακλθτζσ απόφοιτοι εςπερινοφ Γενικοφ ι Ενιαίου Λυκείου, μετά από τθ ςυμμετοχι
τουσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου και ζχοντασ τθν αντίςτοιχθ βεβαίωςθ πρόςβαςθσ,
μποροφν να διεκδικιςουν τθν ειςαγωγι τουσ ςτα Ρανεπιςτιμια, ςτα Τ.Ε.Ι., ςτθν Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε. και ςτισ Α.Σ.Τ.Ε. (αρικ.
573/2002 γνωμοδότθςθ του τμιματοσ Εϋ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, όπωσ ζγινε αποδεκτι από τον
Υπουργό ΥΡ.Ε.Ρ.Θ.).
Οι ακλθτζσ, απόφοιτοι ΤΕΛ, Βϋ κφκλου ΤΕΕ ι ΕΡΑΛ, που ςυμμετζχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των
ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ), μποροφν να διεκδικιςουν τθν ειςαγωγι τουσ μόνο ςτα Τ.Ε.Ι., ςτθν Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε και ςτισ Α.Σ.Τ.Ε.
Οι κάτοχοι ενδοςχολικοφ απολυτθρίου, που ζχουν το δικαίωμα να ειςαχκοφν χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό
κακϋ υπζρβαςθ του αρικμοφ των ειςακτζων και υπάγονται ςτθν ειδικι κατθγορία των ατόμων που πάςχουν από
ςοβαρζσ πακιςεισ του άρκρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/ τ.Αϋ/2009) όπωσ ιςχφει κάκε φορά, εφόςον δεν
ζχουν βεβαίωςθ πρόςβαςθσ ι βεβαίωςθ βακμολογίασ πανελλαδικϊσ εξεταηόμενων μακθμάτων (ΕΡΑΛ ομάδασ
Αϋ), υποβάλλουν, ιατρικι γνωμάτευςθ από δθμόςιο νοςοκομείο, θ οποία φζρει ςφραγίδα і)ςυντονιςτι
Διευκυντι κλινικισ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ (Ε.Σ.Υ.) ι іі)από το νόμιμα εκτελοφντα χρζθ ςυντονιςτι
Διευκυντι Κλινικισ του ΕΣΥ, ι ііі) Διευκυντι Ρανεπιςτθμιακισ Κλινικισ. Στθν εν λόγω γνωμάτευςθ αναφζρεται
επακριβϊσ θ πάκθςθ με τον αντίςτοιχο κωδικό του παραρτιματοσ τθσ με αρικ. Φ.151/122732/Β6/2010 ΚΥΑ
(ΦΕΚ 1612/τ.Βϋ/2010), όπωσ ιςχφει κάκε φορά, και θ οποία εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του
προαναφερόμενου Νόμου. Για τισ αςκζνειεσ όπου προβλζπεται ςυγκεκριμζνο ποςοςτό αναπθρίασ
προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό ποςοςτοφ αναπθρίασ από τον αρμόδιο φορζα πιςτοποίθςθσ
αναπθρίασ.
4.

Είναι κάτοχοι βεβαίωςθσ εγγραφισ ακλθτι ςτον ειδικό πίνακα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ

(πιςτοποιείται με τθ ςχετικι βεβαίωςθ που χορθγείται ςτον υποψιφιο από τθ Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ).
5.

Είναι κάτοχοι βεβαίωςθσ ενεργοφ ακλθτι. Η παροφςα βεβαίωςθ, που αφορά τον ομοςπονδιακό

ακλθτιςμό, εκδίδεται από τθν οικεία Ομοςπονδία του ακλθτι και επικυρϊνεται από τθ Γενικι Γραμματεία
Ακλθτιςμοφ.
6.

Ζχουν

δελτίο υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ με τισ φετινζσ επιδόςεισ των

αγωνιςμάτων, εφόςον επικυμοφν να ειςαχκοφν ςε Τμιματα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ
(ΤΕΦΑΑ) και τα ζχουν δθλϊςει ςτισ προτιμιςεισ του φετινοφ μθχανογραφικοφ τουσ δελτίου. Επιςθμαίνεται ότι
το δελτίο υγειονομικισ εξζταςθσ δεν απαιτείται για τουσ υποψιφιουσ μακθτζσ- ακλθτζσ οι οποίοι ειςάγονται
χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό ςτα Τμιματα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ.
7.

Ζχουν υποβάλει μθχανογραφικό δελτίο το τρζχον ζτοσ και δεν ζχουν ειςαχκεί ςε ςχολι ι τμιμα τθσ

πρϊτθσ προτίμθςισ τουσ ςτο μθχ/κό δελτίο ( για τισ κατθγορίεσ 2β και 2γ όςον αφορά ςτα Τμιματα/Ειςαγωγικζσ
Κατευκφνςεισ όπου ειςάγονται με προςαφξθςθ μορίων) εκτόσ των Στρατιωτικϊν, Αςτυνομικϊν ςχολϊν και των
Ακαδθμιϊν Ρυροςβεςτικισ και Εμπορικοφ Ναυτικοφ.

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ:
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2α

ΑΔΑ: ΒΛΩΗ9-1ΙΦ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΗ (ΝΙΚΗ) ΑΠΟ 8-10-2008 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31-8-2013
ΚΑΘ’ ΤΠΕΡΒΑΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ KAI ΧΩΡΙ ΠΟΟΣΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ-ΣΕΙ

Οι ακλθτζσ που πλθροφν τισ παραπάνω γενικζσ προχποκζςεισ (βλ. ςελ. 4-5 ) ειςάγονται, κατόπιν αιτιςεϊσ
τουσ ςτο Υ.ΡΑΙ.Θ. (υπόδειγμα 2) κατά τισ θμερομθνίεσ που ορίηονται ςτο ςχετικό κεφάλαιο τθσ παροφςασ
εγκυκλίου (ςελ.13), ςε Τ.Ε.Φ.Α.Α. ι ςε οποιοδιποτε Τμιμα Α.Ε.Ι. τθσ προτίμθςισ τουσ (εκτόσ των Στρατιωτικϊν,
Αςτυνομικϊν Σχολϊν και των Ακαδθμιϊν Ρυροςβεςτικισ και Εμπορικοφ Ναυτικοφ) και εγγράφονται ς’ αυτό κακ΄
υπζρβαςθ του αρικμοφ των ειςακτζων και χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό εφόςον ζχουν πετφχει μια από τισ
παρακάτω διακρίςεισ:
1.

1θ ζωσ 6θ ςε κερινοφσ ι χειμερινοφσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ ι Ραραολυμπιακοφσ Αγϊνεσ

2.

1θ ζωσ 6θ ςε Ραγκόςμια Ρρωτακλιματα

Ανδρϊν/γυναικϊν – νζων ανδρϊν/νζων γυναικϊν -

εφιβων/νεανίδων
3.

1θ ζωσ 3θ ςε Ρανευρωπαϊκά Ρρωτακλιματα Ανδρϊν/γυναικϊν-νζων ανδρϊν/νζων γυναικϊν εφιβων/νεανίδων

4.

Eπίτευξθ ι ιςοφάριςθ των παραπάνω Ραγκόςμιων ι Ρανευρωπαϊκϊν επιδόςεων ςτθν κατθγορία
Ανδρϊν – Γυναικϊν ςε άκλθμα ι αγϊνιςμα που καλλιεργείται από αναγνωριςμζνεσ Ακλθτικζσ
Ομοςπονδίεσ.

Οι ακλθτζσ που ειςάγονται ςτα ΤΕΦΑΑ υποχρεοφνται να ακολουκιςουν τθν ειδικότθτα του ακλιματοσ,
ςτο οποίο ςθμείωςαν τθ διάκριςθ, εφόςον το τμιμα ειςαγωγισ τουσ χορθγεί τθν ειδικότθτα αυτι.
Σημειϊνεται ότι όλοι οι αθλητζσ που υπάγονται ςτην κατηγορία 2α και πληροφν τισ παραπάνω
προχποθζςεισ, μποροφν να αςκήςουν το δικαίωμά τουσ για ειςαγωγή ςτην τριτοβάθμια εκπαίδευςη μόνο
μια φορά ςφμφωνα με το 265/20.05.2013 γνωμοδοτικό ζγγραφο του Νομικοφ Συμβοφλου τησ Γενικήσ
Γραμματείασ Αθλητιςμοφ. Ωςτόςο, με νεότερη νίκη ςε διαφορετική διοργάνωςη μποροφν να επανακτήςουν
το δικαίωμα αυτό (αριθ. 3225/27-9-2005 άποψη του Νομικοφ Συμβοφλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπωσ ζγινε
αποδεκτή από τον Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

Κ Α Σ Η Γ Ο Ρ Ι Α

2β

ΕΙΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΗ (ΝΙΚΗ) ΑΠΟ 8-10-2008 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31-8-2013
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΩΝ ΕΙΑΚΣΕΩΝ Ε ΠΟΟΣΟ ΘΕΕΩΝ 20% ΓΙΑ ΣΑ

Σ.Ε.Φ.Α.Α. ΚΑΙ 3% ΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ –ΣΕΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. Φ.253.1/79791/Β6/2013 (ΦΕΚ 1418/τ.Β΄) ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΗ
Στουσ ακλθτζσ – υποψθφίουσ των Ρανελλαδικϊν εξετάςεων, εφόςον πλθροφν τισ παραπάνω γενικζσ
προχποκζςεισ (βλ. ςελ.4-5), παρζχεται κατόπιν αιτιςεϊσ τουσ (υπόδειγμα 2) κατά τισ θμερομθνίεσ που ορίηονται
ςτο ςχετικό κεφάλαιο τθσ παροφςασ εγκυκλίου (ςελ. 13), προςαφξθςθ τθσ βακμολογίασ τουσ για ειςαγωγι, ςε
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ποςοςτό κζςεων επιπλζον του αρικμοφ των ειςακτζων 20% για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α. και 3% για τα λοιπά Πανεπιςτιμια
– ΣΕΙ, εκτόσ των Στρατιωτικϊν, Αςτυνομικϊν ςχολϊν και των Ακαδθμιϊν Ρυροςβεςτικισ και Εμπορικοφ Ναυτικοφ,
οι οποίεσ δεν λαμβάνονται υπόψθ κατά τθ διαδικαςία επιλογισ. Το ποςοςτό κζςεων 3% διεκδικοφν ταυτόχρονα
και οι υποψιφιοι τθσ Κατθγορίασ 2γ.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να ειςαχκεί ο υποψιφιοσ είναι, μετά τθν προςαφξθςθ τθσ βακμολογίασ του, να
ςυγκεντρϊνει αρικμό μορίων τουλάχιςτον ίςο με το 90% του αρικμοφ των μορίων του τελευταίου ειςαχκζντα ςτο
ςυγκεκριμζνο Τμιμα/Ειςαγωγικι Κατεφκυνςθ ςτο ίδιο ακαδθμαϊκό ζτοσ με τθ γενικι διαδικαςία των
Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του Ν.2525/1997 όπωσ ιςχφει, και μζχρι
ςυμπλιρωςθσ των ωσ άνω ποςοςτϊν κζςεων.
Για τα Τμιματα/Ειςαγωγικζσ Κατευκφνςεισ που απαιτείται ειδικό μάκθμα, ο βακμόσ ςτο ειδικό μάκθμα
πρζπει να είναι τουλάχιςτον δζκα (10) πριν τθν προςαφξθςθ των μορίων.
Στον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηονται οι διακρίςεισ και το αντίςτοιχο ποςοςτό μοριοδότθςθσ για τα
Τ.Ε.Φ.Α.Α. και τα λοιπά Ρανεπιςτιμια – ΤΕΙ τθσ κατθγορίασ (2β):

Διάκριςθ

Διοργάνωςθ/ Κατθγορία

Προςαφξθςθ για τα ΣΕΦΑΑ

(4)

Προςαφξθςθ για τα λοιπά
Πανεπιςτιμια - ΣΕΙ

(εξαιροφνται οι ακλθτζσ ΑΜΕΑ)
θ

θ

Σε Ραγκόςμια Ρρωτακλιματα
(Ραίδων-Κοραςίδων)

35%

15%

θ

θ

Σε Ρανευρωπαϊκά Ρρωτακλιματα

40%

20%

4 -8 νίκθ
1 -3 νίκθ

(Ραίδων-Κοραςίδων) ι επίτευξθ ι
ιςοφάριςθ ευρωπαϊκισ επίδοςθσ
(Ραίδων – Κοραςίδων)
θ

θ

Σε Ρανευρωπαϊκά Ρρωτακλιματα
(Νζων Ανδρϊν/Νζων ΓυναικϊνΕφιβων/Νεανίδων)

30%

20%

θ

θ

Σε Ρανευρωπαϊκά Ρρωτακλιματα

30%

15%

Σε Μεςογειακοφσ Αγϊνεσ

30%

15%

Σε Ρανελλινιουσ Αγϊνεσ όλων των

20%

10%

20%

8%

20%

7%

20%

10%

4 -8 νίκθ

4 -8 νίκθ

(Ραίδων - Κοραςίδων)
θ

θ

1 -3 νίκθ
θ

1 νίκθ

κατθγοριϊν
θ

2 νίκθ

Σε Ρανελλινιουσ Αγϊνεσ όλων των
κατθγοριϊν

θ

3 νίκθ

(1). (2)

(2)

Σε Ρανελλινιουσ Αγϊνεσ όλων των
κατθγοριϊν

(2)

Επίτευξθ ι

Ρανελλινιασ επίδοςθσ ςε

ιςοφάριςθ

αγϊνιςμα όλων των κατθγοριϊν
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θ

1 νίκθ

Σε Ρανελλινιουσ Μακθτικοφσ Σχολικοφσ Αγϊνεσ

θ

2 νίκθ

θ

3 νίκθ

(1)

20%

8%

20%

7%
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(3)

Σε Ρανελλινιουσ Μακθτικοφσ Σχολικοφσ Αγϊνεσ

10%

(1), (3)

Σε Ρανελλινιουσ Μακθτικοφσ Σχολικοφσ Αγϊνεσ

20%

(3)

Σθμειϊνεται ότι, ςε περίπτωςθ που ο μακθτισ – ακλθτισ κατακτιςει 1θ νίκθ τόςο ςε Πανελλινιουσ

Μακθτικοφσ- χολικοφσ Αγώνεσ όςο και 1θ νίκθ ςε Πανελλινιουσ αγώνεσ, τότε τα ωσ άνω αναφερόμενα ποςοςτά
για τθν ειςαγωγι ςτα ΤΕΦΑΑ ι ςε άλλθ ςχολι ι τμιμα προςαυξάνονται κατά μια ποςοςτιαία μονάδα.
(2)

Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν αναγνϊριςθ διάκριςθσ ςτουσ Ρανελλινιουσ Αγϊνεσ όλων των

κατθγοριϊν είναι θ ςυμμετοχι ςτθν αντίςτοιχθ διοργάνωςθ ομάδων από ζξι (6) τουλάχιςτον ςωματεία για τα
ομαδικά ακλιματα και προκειμζνου για τα ατομικά ακλιματα θ ςυμμετοχι ςτθν αντίςτοιχθ διοργάνωςθ οκτϊ (8)
τουλάχιςτον ακλθτϊν από ζξι (6) τουλάχιςτον ςωματεία ανά αγϊνιςμα, θ δε διάκριςθ να αφορά άκλθμα ι
αγϊνιςμα ακλιματοσ που καλλιεργείται από αναγνωριςμζνεσ κατά τον παρόντα νόμο ομοςπονδίεσ. Στα ομαδικά
ακλιματα ο ακλθτισ κα πρζπει να ζχει ςυμμετοχι τουλάχιςτον ςτο 50% των αγϊνων τθσ διοργάνωςθσ και
παράλλθλα ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ςυμμεταςχόντων ακλθτϊν−τριϊν τθσ ομάδασ του–τθσ να μθν υπερβαίνει το
20% του αρικμοφ, των υπό των οικείων κανονιςμϊν του ακλιματοσ ι του αγωνίςματοσ του ακλιματοσ,
δικαιουμζνων ακλθτϊν− τριϊν να ςυμμετάςχουν ςτθ διοργάνωςθ αυτι.
(3) Δεν αναγνωρίηεται θ διάκριςθ θ οποία ςθμειϊνεται από μακθτι-τρια – ακλθτι-τρια, που μετεγγράφεται
είτε από ζνα Λφκειο τθσ θμεδαπισ ςε άλλο είτε ςε Λφκειο τθσ θμεδαπισ από Λφκειο τθσ αλλοδαπισ κατά το
ςχολικό ζτοσ τθσ διάκριςθσ όςον αφορά ςτα ομαδικά ακλιματα. Η απαγόρευςθ δεν ιςχφει όταν αφορά μακθτιτρια – ακλθτι-τρια που ιταν μόνιμοσ-θ κάτοικοσ τθσ αλλοδαπισ και για πρϊτθ φορά μετεγγράφεται ςε Λφκειο τθσ
θμεδαπισ ι ςε μακθτι-τρια – ακλθτι-τρια που ο αςκϊν τθν επιμζλειά του-τθσ εγκακίςταται λόγω
αποδεδειγμζνων επαγγελματικϊν του υποχρεϊςεων ςε άλλθ περιοχι.
(4)

Οι ακλθτζσ που ειςάγονται ςτα ΤΕΦΑΑ υποχρεοφνται να ακολουκιςουν τθν ειδικότθτα του ακλιματοσ, ςτο

οποίο ςθμείωςαν τθ διάκριςθ, εφόςον το τμιμα ειςαγωγισ τουσ χορθγεί τθν ειδικότθτα αυτι.

Επιςθμαίνεται ότι ο ακλθτισ κρίνεται για τθν ειςαγωγι του ςφμφωνα με τθ ςειρά προτίμθςθσ ςτο
μθχανογραφικό του δελτίο κατά φκίνουςα ςειρά μορίων και για τισ προγενζςτερεσ επιλογζσ από τθ ςχολι
επιτυχίασ με τθ γενικι ςειρά.
Αν μετά τθν προςαφξθςθ μορίων ςτθν τελευταία κζςθ ιςοβακμοφν δφο ι περιςςότεροι υποψιφιοι, ειςάγεται
κατά ςειρά προτεραιότθτασ ο ακλθτισ που πζτυχε:
I.

Διάκριςθ ςε άκλθμα ι αγϊνιςμα που περιλαμβάνεται ςτο επίςθμο πρόγραμμα των
Ολυμπιακϊν Αγϊνων.

II.

Νίκθ ςτθν ανϊτατθ κατθγορία του ακλιματοσ ι του αγωνίςματοσ.
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Ανϊτερου επιπζδου διάκριςθ με βάςθ τθ ςειρά προτεραιότθτασ των διακρίςεων που

κακορίηεται με απόφαςθ του αρμόδιου για τον ακλθτιςμό Υπουργοφ. ( Υ.Α. 11596/09.05.2013 ΦΕΚ 1218/τ. Βϋ).
IV.

Μεγαλφτερο βακμό ςτον τίτλο ςπουδϊν του και ςυγκεκριμζνα ςτο Γενικό βακμό πρόςβαςθσ.

V.

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ διενεργείται δθμόςια κλιρωςθ.

Σημειϊνεται ότι όλοι οι αθλητζσ που εντάςςονται ςτην κατηγορία 2β και πληροφν τισ παραπάνω
προχποθζςεισ, μποροφν να αςκήςουν το δικαίωμά τουσ και τα αμζςωσ επόμενα δφο (2) ακαδημαϊκά ζτη από
αυτό που υπζβαλαν για πρϊτη φορά αίτηςη ειςαγωγήσ. Ωςτόςο, με νεότερη νίκη ςε διαφορετική
διοργάνωςη μποροφν να επανακτήςουν το δικαίωμα αυτό (αριθ. 3225/27-9-2005 άποψη του Νομικοφ
Συμβοφλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπωσ ζγινε αποδεκτή από τον Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

Κ Α Σ Η Γ Ο Ρ Ι Α

2γ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΗ (ΝΙΚΗ) ΑΠΟ 8-10-2008 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31-8-2013
i)ΚΑΘ’ ΤΠΕΡΒΑΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ KAI ΧΩΡΙ ΠΟΟΣΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟ ΓΙΑ ΣΑ Σ.Ε.Φ.Α.Α.
ii)ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΩΝ ΕΙΑΚΣΕΩΝ Ε ΠΟΟΣΟ ΘΕΕΩΝ 3% ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ –ΣΕΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΣΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. Φ.253.1/79791/Β6/2013 (ΦΕΚ 1418/τ.Β΄) ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

Οι ακλθτζσ που πλθροφν τισ παραπάνω γενικζσ προχποκζςεισ (βλ. ςελ.4-5) ειςάγονται, κατόπιν αιτιςεϊσ
τουσ ςτο Υ.ΡΑΙ.Θ. (υπόδειγμα 3) κατά τισ θμερομθνίεσ που ορίηονται ςτο ςχετικό κεφάλαιο τθσ παροφςασ
εγκυκλίου (ςελ.13), είτε ςε Τ.Ε.Φ.Α.Α. και εγγράφονται ς’ αυτό κακ΄ υπζρβαςθ του αρικμοφ των ειςακτζων και
χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό είτε ςε ποςοςτό κζςεων 3% επιπλζον του αρικμοφ των ειςακτζων για τα λοιπά
Πανεπιςτιμια – ΣΕΙ, εκτόσ των Στρατιωτικϊν, Αςτυνομικϊν ςχολϊν και των Ακαδθμιϊν Ρυροςβεςτικισ και
Εμπορικοφ Ναυτικοφ, φςτερα από προςαφξθςθ των μορίων τθσ βακμολογίασ τουσ. Το ποςοςτό κζςεων 3%
διεκδικοφν ταυτόχρονα και οι υποψιφιοι τθσ Κατθγορίασ 2β.
Ππου προβλζπεται προςαφξθςθ μορίων ο υποψιφιοσ ειςάγεται, εφόςον ςυγκεντρϊνει αρικμό μορίων
τουλάχιςτον ίςο με το 90% του αρικμοφ των μορίων του τελευταίου ειςαχκζντα με τθ γενικι ςειρά ςτο
ςυγκεκριμζνο Τμιμα/ Ειςαγωγικι Κατεφκυνςθ με τθ γενικι διαδικαςία των Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων, ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του Ν.2525/1997 όπωσ ιςχφει και μζχρι ςυμπλιρωςθσ των ωσ άνω ποςοςτϊν
κζςεων.
Για τα Τμιματα/Ειςαγωγικζσ Κατευκφνςεισ που απαιτείται ειδικό μάκθμα, ο βακμόσ ςτο ειδικό μάκθμα
πρζπει να είναι τουλάχιςτον δζκα (10) πριν τθν προςαφξθςθ των μορίων.

Στον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηονται οι διακρίςεισ οι οποίεσ υπάγονται ςτθν κατθγορία (2γ)
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Διάκριςθ

Διοργάνωςθ/ Κατθγορία

Ειςαγωγι ςτα ΣΕΦΑΑ

(5)

(εξαιροφνται οι ακλθτζσ ΑΜΕΑ)
θ

θ

7 ζωσ 8 νίκθ

Σε Ολυμπιακοφσ ι
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Προςαφξθςθ για τα λοιπά
Πανεπιςτιμια - ΣΕΙ

Χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό

προςαφξθςθ 30%

Ραραολυμπιακοφσ Αγϊνεσ
θ

θ

ςε Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ Νεότθτασ

Χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό

προςαφξθςθ 25%

θ

θ

ςε Ραγκόςμιουσ Αγϊνεσ

Χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό

προςαφξθςθ 30%

Χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό

προςαφξθςθ 25%

Χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό

προςαφξθςθ 25%

1 ζωσ 3 νίκθ
7 ζωσ 8 νίκθ

(ανδρϊν-γυναικϊν
νζων ανδρϊν-νζων γυναικϊν
εφιβων –νεανίδων)
θ

1 ζωσ 3

θ

ςε Ραγκόςμιουσ Αγϊνεσ
(Ραίδων Κοραςίδων)

Επίτευξθ ι

Ραγκόςμιασ επίδοςθσ

ιςοφάριςθ

(Ραίδων Κοραςίδων)

θ

θ

ςε Ραγκόςμιουσ Σχολικοφσ Αγϊνεσ

Χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό

προςαφξθςθ 22%

θ

θ

ςε Ρανευρωπαϊκά πρωτακλιματα

Χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό

προςαφξθςθ 30%

Χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό

προςαφξθςθ 30%

1 ζωσ 3

4 ζωσ 8

(Ανδρϊν –γυναικϊν)
Επίτευξθ ι

παγκόςμιασ ι πανευρωπαϊκισ

ιςοφάριςθ

επίδοςθσ
(νζων ανδρϊν – νζων γυναικϊν
εφιβων –νεανίδων)

(5)

Οι ακλθτζσ που ειςάγονται ςτα ΤΕΦΑΑ υποχρεοφνται να ακολουκιςουν τθν ειδικότθτα του ακλιματοσ, ςτο

οποίο ςθμείωςαν τθ διάκριςθ, εφόςον το τμιμα ειςαγωγισ τουσ χορθγεί τθν ειδικότθτα αυτι.

Μετά τθν προβλεπόμενθ προςαφξθςθ των μορίων τθσ βακμολογίασ του, ο ακλθτισ κρίνεται για τθν ειςαγωγι
του ςφμφωνα με τθ ςειρά προτίμθςθσ ςτο μθχανογραφικό του δελτίο κατά φκίνουςα ςειρά μορίων και για τισ
προγενζςτερεσ επιλογζσ από τθ ςχολι επιτυχίασ με τθ γενικι ςειρά.
Αν για τισ περιπτϊςεισ όπου προβλζπεται προςαφξθςθ των μορίων τθσ βακμολογίασ προκφψει ςτθν
τελευταία κζςθ ιςοβακμία δφο ι περιςςοτζρων υποψθφίων, ειςάγεται κατά ςειρά προτεραιότθτασ ο ακλθτισ
που πζτυχε:
I.

Διάκριςθ ςε άκλθμα ι αγϊνιςμα που περιλαμβάνεται ςτο επίςθμο πρόγραμμα των
Ολυμπιακϊν Αγϊνων.

II.

Νίκθ ςτθν ανϊτατθ κατθγορία του ακλιματοσ ι του αγωνίςματοσ.
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III.

Ανϊτερου επιπζδου διάκριςθ με βάςθ τθ ςειρά προτεραιότθτασ των διακρίςεων που
κακορίηεται με απόφαςθ του αρμόδιου για τον ακλθτιςμό Υπουργοφ.

IV.

Μεγαλφτερο βακμό ςτον τίτλο ςπουδϊν του και ςυγκεκριμζνα ςτο Γενικό βακμό πρόςβαςθσ.

V.

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ διενεργείται δθμόςια κλιρωςθ

Οι υποψιφιοι - ακλθτζσ τθσ κατθγορίασ (2γ) οι οποίοι δεν ζχουν υποβάλει μθχανογραφικό δελτίο το
τρζχον ζτοσ 2013 και επικυμοφν τθν ειςαγωγι τουσ ςε ςυγκεκριμζνο τμιμα των ΣΕΦΑΑ, το δθλϊνουν ςτθν
αίτθςι τουσ (υπόδειγμα 3 περ. Α) και ειςάγονται ςϋ αυτό κακϋ υπζρβαςθ του αρικμοφ των ειςακτζων.
Οι υποψιφιοι - ακλθτζσ τθσ κατθγορίασ (2γ) οι οποίοι ζχουν υποβάλει μθχανογραφικό δελτίο το ζτοσ
2013 και ζχουν δθλώςει ς’ αυτό τμιμα των ΣΕΦΑΑ, ςτο οποίο με βάςθ τθ διάκριςι τουσ ειςάγονται χωρίσ
ποςοτικό περιοριςμό, μοριοδοτοφνται για όλεσ τισ προγενζςτερεσ

προτιμιςεισ τουσ και κρίνονται για τθν

ειςαγωγι τουσ με βάςθ τθν ςειρά προτίμθςθσ που ζχουν δθλϊςει ςτο μθχανογραφικό τουσ δελτίο (υπόδειγμα 3
περ. Γ). Το ίδιο ζντυπο ςυμπλθρϊνουν και οι υποψιφιοι – ακλθτζσ οι οποίοι δεν ζχουν δθλϊςει τμιμα των ΤΕΦΑΑ
ςτο μθχανογραφικό τουσ δελτίο ζτουσ 2013 και δεν ενδιαφζρονται να ειςαχκοφν ςε αυτό.
Οι υποψιφιοι - ακλθτζσ τθσ κατθγορίασ (2γ ) οι οποίοι ζχουν υποβάλει μθχανογραφικό δελτίο και δεν
ζχουν δθλώςει ς’ αυτό τμιμα των ΣΕΦΑΑ, ςτο οποίο με βάςθ τθ διάκριςι τουσ ειςάγονται χωρίσ ποςοτικό
περιοριςμό, εφόςον το επικυμοφν, δθλϊνουν ςτθν αίτθςι τουσ (υπόδειγμα 3 περ. Β) і) ςε ποιό τμιμα των ΣΕΦΑΑ
(ζνα και μοναδικό) επικυμοφν να ειςαχκοφν και іі )ςε ποια ςειρά προτίμθςθσ με βάςθ το μθχανογραφικό τουσ
δελτίο τοποκετοφν τθν προτίμθςι τουσ.
Υπενκυμίηεται ότι για τον υποψιφιο, ο οποίοσ ειςάγεται ςε τμιμα των ΤΕΦΑΑ χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό,
δεν απαιτείται δελτίο Υγειονομικισ εξζταςθσ και Ρρακτικισ δοκιμαςίασ.
Σημειϊνεται ότι όλοι οι αθλητζσ που εντάςςονται ςτην κατηγορία 2γ και πληροφν τισ παραπάνω
προχποθζςεισ, μποροφν να αςκήςουν το δικαίωμά τουσ για ειςαγωγή ςτην τριτοβάθμια εκπαίδευςη (i) για
τα ΤΕΦΑΑ (χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό) μόνο μια φορά ςφμφωνα με το 265/20.05.2013 γνωμοδοτικό
ζγγραφο του Νομικοφ Συμβοφλου τησ Γενικήσ Γραμματείασ Αθλητιςμοφ. Ωςτόςο, με νεότερη νίκη ςε
διαφορετική διοργάνωςη μποροφν να επανακτήςουν το δικαίωμα αυτό (αριθ. 3225/27-9-2005 άποψη του
Νομικοφ Συμβοφλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπωσ ζγινε αποδεκτή από τον Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.Θ.)., (ii) για τα λοιπά
Πανεπιςτήμια/ΤΕΙ μποροφν να αςκιςουν το δικαίωμά τουσ και τα αμζςωσ επόμενα δύο (2) ακαδημαϊκά ζτη
από αυτό που υπζβαλαν για πρϊτη φορά αίτηςη ειςαγωγήσ. Ωςτόςο, με νεότερη νίκη ςε διαφορετική
διοργάνωςη μποροφν να επανακτήςουν το δικαίωμα αυτό (αριθ. 3225/27-9-2005 άποψη του Νομικοφ
Συμβοφλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπωσ ζγινε αποδεκτή από τον Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΘΛΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΤΟ (2) ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ
ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
(Τπουργικι Απόφαςθ Φ.151/102875/Β6/25.07.2013- ΦΕΚ 1891 Β΄)
1. Οι ακλθτζσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ των ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 1 και 2α, 2β, 2γ και επικυμοφν τθν
ειςαγωγι τουσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
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α. Αίτθςθ με βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από δθμόςια υπθρεςία (π.χ. ΚΕΡ ι αςτυνομικό τμιμα)

για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία ειςαγωγισ ακλθτϊν ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ (υπόδειγμα 1 ι 2αβ ι
2γ ι 3 ανάλογα με τθν κατθγορία/περίπτωςθ ςτθν οποία υπάγονται). Ο κάκε υποψιφιοσ ζχει δικαίωμα υποβολισ
μίασ και μοναδικισ αίτθςθσ και μπορεί να κάνει χριςθ μίασ μόνο διάκριςθσ με εξαίρεςθ τθν 1θ πανελλινια και 1θ
ςχολικι νίκθ, οπότε δικαιοφται επιπλζον προςαφξθςθ κατά μία ποςοςτιαία μονάδα.
Ειδικά οι ακλθτζσ που υπάγονται ςτθν ΚΑΤΗΓΟΙΑ 1 και 2α τθσ παροφςασ, κα πρζπει ςτθν αίτθςι τουσ να
δθλϊςουν και το Τμιμα/Ειςαγωγικι Κατεφκυνςθ του Ραν/μίου ι Τ.Ε.Ι. που επικυμοφν να ειςαχκοφν.
Οι ακλθτζσ που υπάγονται ςτθν ΚΑΤΗΓΟΙΑ 2γ τθσ παροφςασ, κα πρζπει ςτθν αίτθςι τουσ να δθλϊςουν και το
Τμιμα των ΤΕΦΑΑ που τυχόν επικυμοφν να ειςαχκοφν, εφόςον δεν ζχoυν δθλϊςει Τμιμα ΤΕΦΑΑ ςτο
μθχανογραφικό δελτίο ζτουσ 2013.
β. Μία (1) πρωτότυπθ βεβαίωςθ εγγραφισ ακλθτι ςτον ειδικό πίνακα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ
(Γ.Γ.Α.) και (1) φωτοαντίγραφο αυτισ ι δφο (2) βεβαιϊςεισ αποκλειςτικά και μόνο για τουσ ακλθτζσ τθσ
ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ 2 που ζχουν και 1θ ςχολικι και 1θ πανελλινια νίκθ και τα αντίςτοιχα φωτοαντίγραφά τουσ.
ΠΡΟΟΧΗ: Οι βεβαιϊςεισ εγγραφισ ακλθτϊν ςτον ειδικό πίνακα τθσ Γ.Γ.Α. κα πρζπει να φζρουν θμερομθνία
ζκδοςθσ μετά τθν 30θ Ιανουαρίου 2013 (θμερομθνία δθμοςίευςθσ του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Αϋ).
γ. Βεβαίωςθ ενεργοφ Ακλθτι από τθν οικεία Ομοςπονδία του υποψθφίου, επικυρωμζνθ από τθ Γενικι
Γραμματεία Ακλθτιςμοφ ςτθν οποία κα πιςτοποιείται ότι από τθν θμερομθνία επίτευξθσ τθσ διάκριςθσ μζχρι και
το τρζχον ζτοσ ο ακλθτισ είναι ενεργόσ. ( Εξαιρείται του δικαιολογθτικοφ αυτοφ θ Κατθγορία 1 )
δ. Επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο ταυτότθτασ ι άλλου δθμοςίου εγγράφου από το οποίο να προκφπτει θ
θμερομθνία γζννθςθσ του υποψθφίου.
ε. Επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο απολυτθρίου. Αν ο υποψιφιοσ προζρχεται από ιδιωτικό ςχολείο, θ
επικφρωςθ του φωτοαντιγράφου γίνεται μόνο από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
ςτθν οποία ανικει το ςχολείο.
ςτ. Επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο τθσ βεβαίωςθσ πρόςβαςθσ. Αν ο υποψιφιοσ προζρχεται από ιδιωτικό
ςχολείο, θ επικφρωςθ του φωτοαντιγράφου γίνεται μόνο από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ ςτθν οποία ανικει το ςχολείο.
Σε περίπτωςθ υποψθφίου ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ), βεβαίωςθ βακμολογίασ των πανελλαδικϊσ εξεταηομζνων
μακθμάτων.
Σε περίπτωςθ ενδοςχολικοφ απολυτθρίου για τουσ υποψθφίουσ ακλθτζσ που ζχουν το δικαίωμα να
ειςαχκοφν χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό και εφόςον αυτοί δεν κατζχουν βεβαίωςθ πρόςβαςθσ ι βεβαίωςθ
βακμολογίασ πανελλαδικά εξεταηόμενων μακθμάτων (ΕΡΑΛ ομάδασ Αϋ) και υπάγονται ςτθν ειδικι κατθγορία των
ατόμων που πάςχουν από ςοβαρζσ πακιςεισ του άρκρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/ τ.Αϋ/2009) όπωσ ιςχφει
κάκε φορά, υποβάλλεται ιατρικι γνωμάτευςθ από δθμόςιο νοςοκομείο, θ οποία φζρει ςφραγίδα і)ςυντονιςτι
Διευκυντι κλινικισ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ (Ε.Σ.Υ.) ι іі)από το νόμιμα εκτελοφντα χρζθ ςυντονιςτι
Διευκυντι Κλινικισ του ΕΣΥ, ι ііі) Διευκυντι Ρανεπιςτθμιακισ Κλινικισ. Στθν εν λόγω γνωμάτευςθ αναφζρεται
επακριβϊσ θ πάκθςθ με τον αντίςτοιχο κωδικό του παραρτιματοσ τθσ με αρικ. Φ.151/122732/Β6/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ
1612/τ.Βϋ/2010), όπωσ ιςχφει κάκε φορά, και θ οποία εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του προαναφερόμενου
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Νόμου. Για τισ αςκζνειεσ όπου προβλζπεται ςυγκεκριμζνο ποςοςτό αναπθρίασ προςκομίηεται επιπλζον και
πιςτοποιθτικό ποςοςτοφ αναπθρίασ από τον αρμόδιο φορζα πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ.

η. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86 (υπόδειγμα 4), με βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ (π.χ. ΚΕΡ ι
αςτυνομικό τμιμα), ςτθν οποία κα δθλϊνουν πόςεσ φορζσ ζχουν υποβάλει αίτθςθ ωσ ακλθτζσ. Για κάκε φορά
που ζχει υποβλθκεί αίτθςθ κα πρζπει να αναγράφεται το ζτοσ υποβολισ, θ νίκθ, το άκλθμα, το αγϊνιςμα, θ
διοργάνωςθ, θ θμερομθνία διάκριςθσ και θ ςειρά προτεραιότθτασ αυτισ. Θα δθλϊνεται, επίςθσ, αν ο ακλθτισ
ζχει χαρακτθριςκεί ι όχι ωσ ΑΜΕΑ από τθν ειδικι επιτροπι τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 29 του Ν. 2725/1999
(ΦΕΚ 121 Α’).
θ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Υγειονομικισ Εξζταςθσ και Ρρακτικισ Δοκιμαςίασ από τουσ ακλθτζσ που
ζχουν δθλϊςει ΤΕΦΑΑ ςτο μθχανογραφικό δελτίο και εξετάςτθκαν κατά το ζτοσ 2013 από τθν Επιτροπι
Υγειονομικισ Εξζταςθσ και Ρρακτικισ Δοκιμαςίασ.

2. Η αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά για το ζτοσ 2013 υποβάλλονται, από 13 μζχρι 23 επτεμβρίου,
αποκλειςτικά και μόνο με ταχυμεταφορά ι με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία του Τπουργείου
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ςτθν ακόλουκθ ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων
Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Διεξαγωγισ Εξετάςεων
Ανδρζα Παπανδρζου 37 - Σ.Κ. 15180 - Μαροφςι
Γραφείο 0091, με τθν ζνδειξθ « Επιτροπι Επιλογισ Ακλθτών»
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτo αναγραφόμενo ςτθν
εγκφκλιο τθλζφωνo. Για πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον ειδικό πίνακα τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ (Γ.Γ.Α.) κακϊσ και για τθν επικφρωςθ τθσ βεβαίωςθσ ενεργοφ ακλθτι που ζχει εκδοκεί
από τθν οικεία Ομοςπονδία, ο υποψιφιοσ μπορεί να απευκφνεται ςτο 213 1316000 (τθλ. Κζντρο ΓΓΑ).

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

ΤΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΤ
υνθμμζνα:
1. Ζντυπο αίτθςθσ (1 ςελ.)
2. Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (2 ςελ.)
Εςωτερικι διανομι:
1. Γραφείο κου Υπουργοφ
2. Γραφείο Υφυπουργοφ κου Κεδίκογλου
3. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα
4. Δ/νςθ Φυςικισ Αγωγισ (10)
5. Δ/νςθ Σπουδϊν Δευτ/κμιασ Εκπ/ςθσ (3)
6. Δ/νςθ Οργάνωςθσ και Διεξαγωγισ Εξετάςεων
7. Τμιμα Αϋ (60) - Τμιμα Βϋ
8. ΓΕΡΟ (60)
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ1

ΑΙΣΗΗ
(για τουσ ακλθτζσ τθσ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 )

ΠΡΟ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
Δ/νςθ Οργάνωςθσ & Διεξαγωγισ Εξετάςεων
Σμιμα Α΄
(για τθν Επιτροπι Επιλογισ Ακλθτϊν)

ΕΠΩΝΤΜΟ: ....................................................................

Ανδρζα Παπανδρζου 37
Σ.Κ.: 15180 - ΜΑΡΟΤΙ

ΟΝΟΜΑ: ........................................................................
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ: ...........................................................
ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ: ........................................................
ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ:

ΑΡΙΘ. ΔΕΛΣΙΟΤ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ :

ΕΚΔΟΤΑ ΑΡΧΗ: .............................................................
ΕΣΟ ΓΕΝΝΗΗ: ............................................................
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ
(οδόσ, αρικμόσ, πόλθ): ...................................................

Σασ υποβάλλω τα δικαιολογθτικά που ορίηονται ςτθν
εγκφκλιο του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων
που αφορά τθν ειςαγωγι ακλθτϊν ςτθν Τριτοβάκμια
Εκπαίδευςθ το ακαδ. ζτοσ 2013-2014 και ηθτϊ τθ
ςυμμετοχι μου ςτθ διαδικαςία επιλογισ ακλθτϊν ζτουσ
2013 για τθν ειςαγωγι μου:
α) Στο Τμιμα / Ειςαγωγικι Κατεφκυνςθ
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
ΚΩΔΙΚΟΣ Τμιματοσ / Ειςαγωγικισ Κατεφκυνςθσ
……………………………
ΗΜΕΙΩΗ
(Θα πρζπει να αναγράψετε το λεκτικό του Τμήματοσ
Παν/μίου ή ΤΕΙ / Ειςαγωγική Κατεφθυνςη Τμήματοσ
Παν/μίου ή ΤΕΙ ςτο οποίο επιθυμείτε να ειςαχθείτε (π.χ.
Νομική (Κομοτηνήσ) και τον κωδικό του τμήματοσ με βάςη
το μηχανογραφικό Δελτίο του 2013)

.......................................................................................
ΝΟΜΟ: .........................................................................
Ο/Η ΑΙΣ………..
ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ: .............................................
ΣΗΛΕΦΩΝΟ
τακερό: ........................................................................
Κινθτό: ...........................................................................

ΘΕΜΑ:

(Υπογραφι)
ΒΕΒΑΙΩΝΕΣΑΙ ΣΟ ΓΝΗΙΟ ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ
(από Δθμόςια Τπθρεςία)

Συμμετοχι ςτθν επιλογι ακλθτϊν ζτουσ 2013.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..............................................................
ΣΟΠΟ: ..........................................................................

(Τπογραφι & φραγίδα Δθμόςιασ Τπθρεςίασ)
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΠΡΟ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
Δ/νςθ Οργάνωςθσ & Διεξαγωγισ Εξετάςεων
Σμιμα Α΄
(για τθν Επιτροπι Επιλογισ Ακλθτϊν)

ΑΙΣΗΗ
(για τουσ ακλθτζσ τθσ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2α και 2β)

Ανδρζα Παπανδρζου 37
Σ.Κ.: 15180 - ΜΑΡΟΤΙ

ΕΠΩΝΤΜΟ: ....................................................................
ΟΝΟΜΑ: ........................................................................

Σασ υποβάλλω τα δικαιολογθτικά που ορίηονται ςτθν
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ: ...........................................................
ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ: ........................................................

εγκφκλιο του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων,
που αφορά τθν ειςαγωγι ακλθτϊν ςτθν Τριτοβάκμια
Εκπαίδευςθ το ακαδ. ζτοσ 2013-2014, και ηθτϊ τθ

ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΝΕΛ.ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ:

ςυμμετοχι μου ςτθ διαδικαςία επιλογισ ακλθτϊν ζτουσ
2013.

ΑΡΙΘ. ΔΕΛΣΙΟΤ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ :

Α ) Είμαι υποψιφιοσ τθσ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2α
και

επικυμϊ

να

ειςαχκϊ

Στο

Τμιμα/Ειςαγωγικι

Κατεφκυνςθ ……………………………………………………………
ΕΚΔΟΤΑ ΑΡΧΗ: .............................................................
ΕΣΟ ΓΕΝΝΗΗ: ............................................................

ΚΩΔΙΚΟΣ

Τμιματοσ

ςτο

μθχανογραφικό

δελτίο

2013………………………………………………………………………..

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ
(οδόσ, αρικμόσ, πόλθ): ...................................................
.......................................................................................
ΝΟΜΟ: .........................................................................

ΗΜΕΙΩΗ
(Θα πρζπει να αναγράψετε το λεκτικό του Τμήματοσ Παν/μίου ή
ΤΕΙ /Ειςαγωγική Κατεφθυνςη Τμήματοσ Παν/μίου ή ΤΕΙ ςτο οποίο
επιθυμείτε να ειςαχθείτε π.χ. Νομική (Κομοτηνήσ) και τον
κωδικό του τμήματοσ με βάςη το μηχανογραφικό Δελτίο του
2013)

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ: .............................................
Β) Είμαι υποψιφιοσ τθσ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2β
ΣΗΛ.:τακερό: ................................................................

και επικυμϊ να κρικϊ για τα τμιματα των Ρανεπιςτθμίων

ΣΗΛ. Κινθτό: ...................................................................

- ΤΕΙ με τθ ςειρά που τα διλωςα ςτο μθχανογραφικό

ΘΕΜΑ:

μου δελτίο ζτουσ 2013.

Συμμετοχι ςτθν επιλογι ακλθτϊν ζτουσ 2013.

Ο/Η ΑΙΣ………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..............................................................
ΣΟΠΟ: ..........................................................................
ΒΕΒΑΙΩΝΕΣΑΙ ΣΟ ΓΝΗΙΟ ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ από Δθμ Τπθρ.

(Υπογραφι)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Ο υποψήφιοσ ςημειϊνει ςτο πλαίςιο δεξιά με (√) την
κατηγορία ςτην οποία υπάγεται λαμβάνοντασ υπόψη τισ οδηγίεσ
τησ εγκυκλίου.

(Τπογραφι & φραγίδα Δθμόςιασ Τπθρεςίασ)
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΠΡΟ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
Δ/νςθ Οργάνωςθσ & Διεξαγωγισ Εξετάςεων
Σμιμα Α΄
(για τθν Επιτροπι Επιλογισ Ακλθτϊν)
Ανδρζα Παπανδρζου 37
Σ.Κ.: 15180 - ΜΑΡΟΤΙ

ΑΙΣΗΗ
(για τουσ ακλθτζσ τθσ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2γ)
ΕΠΩΝΤΜΟ: .....................................................................
ΟΝΟΜΑ: .........................................................................
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ: ...........................................................

Σασ υποβάλλω τα δικαιολογθτικά που ορίηονται

ςτθν

εγκφκλιο του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, που
αφορά τθν ειςαγωγι ακλθτϊν ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ

ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ: .........................................................
ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΝΕΛ. ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ:

το ακαδ. ζτοσ 2013-2014, και ηθτϊ τθ ςυμμετοχι μου ςτθ
διαδικαςία επιλογισ ακλθτϊν ζτουσ 2013.
Α) Δθλϊνω ότι ανικω ςτθν Κατθγορία (2γ), ΔΕΝ ζχω υποβάλει
μθχανογραφικό δελτίο το 2013 και επικυμϊ να ειςαχκϊ ςτο

ΑΡΙΘ. ΔΕΛΣΙΟΤ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ :

Τμιμα

Φυςικισ

Αγωγισ

και

Ακλθτιςμοφ

…………………………………………………………….(π.χ. Αθηνϊν)

ΕΚΔΟΤΑ ΑΡΧΗ: ..............................................................
ΕΣΟ ΓΕΝΝΗΗ:.............................................................
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

Β) Δθλϊνω ότι ανικω ςτθν Κατθγορία (2γ) ζχω ςυμπλθρϊςει
μθχανογραφικό ζτουσ 2013 αλλά ΔΕΝ ζχω δθλϊςει τμιμα των
ΣΕΦΑΑ ςτο οποίο επικυμϊ να ειςαχκϊ χωρίσ ποςοτικό
περιοριςμό.
Με βάςθ το ςφνολο των προτιμιςεων ςτο μθχανογραφικό μου

(οδόσ, αρικμόσ, πόλθ): ...................................................
.......................................................................................

δελτίο ΕΠΙΘΤΜΩ να τοποκετθκεί
ςτθν…………………………………………………………………..………………………
……….………..……………………………………………………………προτίμθςθ*

ΝΟΜΟ: .........................................................................
ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ: ..............................................

η

Π.χ. #21 # Εικοςτή πρϊτη
το

Τμιμα

Φυςικισ

Αγωγισ

και

Ακλθτιςμοφ

του

Ρανεπιςτθμίου…………………………………………………………………………………..,
ΣΗΛ. τακερό: ................................................................

(πχ. Πατρϊν) με ΚΩΔΙΚΟ ………………………….,

ΣΗΛ. Κινθτό: ...................................................................

(ςημειϊςτε τον κωδικό μεταξφ #..........# βάςει του μηχανογραφικοφ
δελτίου ζτουσ 2013)

ΘΕΜΑ:

Συμμετοχι ςτθν επιλογι ακλθτϊν ζτουσ 2013.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:...............................................................
ΣΟΠΟ: ...........................................................................
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο υποψήφιοσ ςημειϊνει ςτο πλαίςιο δεξιά με (√) την
κατηγορία ςτην οποία υπάγεται λαμβάνοντασ υπόψη τισ οδηγίεσ
τησ εγκυκλίου και ςυμπληρϊνει τα πεδία όπου απαιτείται

μετά τθν …………………………………………………….…….*προτίμθςθ,
*( η προτίμηςη αριθμητικά ανάμεςα ςε #.........# και ολογράφωσ)

Γ) Δθλϊνω ότι ανικω ςτθν Κατθγορία (2γ), ζχω ςυμπλθρώςει
μθχανογραφικό το ζτοσ 2013 και ιςχφουν οι προτιμιςεισ μου
ωσ ζχουν.

ΒΕΒΑΙΩΝΕΣΑΙ ΣΟ ΓΝΗΙΟ ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ από Δθμ Τπθρ.
Ο/Η ΑΙΣ…………….

(Τπογραφι & φραγίδα Δθμόςιασ Τπθρεςίασ)

(Υπογραφι)
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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :
Ο – Η Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:

(2)

Ηκεξνκελία γέλλεζεο :

Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:

Σει:

Σόπνο Καηνηθίαο:

Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ (Δmail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ(Fax):
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

(3)

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

1) α. Φέηος, είναι η ………………..(πξώηε ή δεύηεξε ή ηξίηε) θορά ποσ κάνφ τρήζη ηης καηφηέρφ διάκριζης γηα ηελ
εηζαγσγή κνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο κε ηελ θαηεγνξία ησλ αζιεηώλ.
ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ:
ΑΘΛΗΜΑ:
ΑΓΩΝΙΜΑ:
ΓΙΑΚΡΙΗ: ………..

λίθε

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑΚΡΙΗ:
ΔΙΡΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑΚΡΙΗ:
όπσο απνδεηθλύεη ε ζπλππνβαιιόκελε βεβ. εγγξ. αζι. ηεο Γ.Γ.Α..
(Εάν έσεηε ξανακάνει σπήζη ηηρ ανωηέπω διάκπιζηρ για ηην ειζαγωγή ζαρ ζηην Τπιηοβάθμια Εκπαίδεςζη ηηρ Ελλάδαρ με ηην
καηηγοπία ηων αθληηών, ζςμπληπώζηε ηο παπακάηω κενό.)
Η πρώηη θορά ποσ έκανα τρήζη ηης ανφηέρφ διάκριζης ήηαλ ην έηνο ……………. .

β. (Δάν είζηε σπουήθιος ηης Καηηγορίας 2β ηεο εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ αθνξά ηελ
εηζαγσγή αζιεηώλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην αθαδ. έηνο 2013-2014, με διάκριζη 1
ζτολικούς αγώνες και ζε πανελλήνιοσς αγώνες

(4)

ζσμπληρώζηε ηα ζηοιτεία ηης 2

ης

ης

νίκης και ζε μαθηηικούς-

διάκριζης παρακάηφ.)

(ζπλέρεηα ηνπ β. ζηελ επόκελε ζειίδα)
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(ζπλέρεηα ηνπ β.)
ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ:
ΑΘΛΗΜΑ:
ΑΓΩΝΙΜΑ:
ΓΙΑΚΡΙΗ: ………..

λίθε

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑΚΡΙΗ:
ΔΙΡΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑΚΡΙΗ:
όπσο απνδεηθλύεη ε ζπλππνβαιιόκελε βεβ. εγγξ. αζι. ηεο Γ.Γ.Α..
Φέηος, είναι η …………… (πξώηε ή δεύηεξε ή ηξίηε) θορά ποσ κάνφ τρήζη ηης ανφηέρφ διάκριζης γηα ηελ εηζαγσγή κνπ
ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο κε ηελ θαηεγνξία ησλ αζιεηώλ.
(Δάλ έρεηε μαλαθάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δηάθξηζεο γηα ηελ εηζαγσγή ζαο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο κε ηελ
θαηεγνξία ησλ αζιεηώλ, ζπκπιεξώζηε ην παξαθάησ θελό.)
Η πρώηη θορά ποσ έκανα τρήζη ηης ανφηέρφ διάκριζης ήηαλ ην έηνο ……………. .
2) (Δάλ, ζην παξειζόλ, έρεηε θάλεη ρξήζε άιιεο δηάθξηζεο/άιισλ δηαθξίζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή ζαο ζηελ Σξηηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο κε ηελ θαηεγνξία ησλ αζιεηώλ, ζπκπιεξώζηε παξαθάησ γηα θάζε δηάθξηζε ρσξηζηά ηα εμήο ζηνηρεία:
έηνο ππνβνιήο αίηεζεο, δηνξγάλσζε, άζιεκα θ.ι.π.)
ηο παρελθόν, έτφ κάνει τρήζη άλλης διάκριζης/άλλφν διακρίζεφν σο εμήο:
ΔΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ:
ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ:
ΑΘΛΗΜΑ:
ΑΓΩΝΙΜΑ:
ΓΙΑΚΡΙΗ: ……….. λίθε
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑΚΡΙΗ:
ΔΙΡΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑΚΡΙΗ:
3) Έρσ ραξαθηεξηζηεί από ηελ εηδηθή επηηξνπή σο ΑΜΔΑ:

ΝΑΙ

ΟΥΙ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΒΔΒΑΙΩΝΔΣΑΙ ΣΟ ΓΝΗΙΟ ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ από Γημ. Τπηρ.
Ηκεξνκελία: ………….2013
Ο – Η Γει.

(Τπογραθή & θραγίδα Γημόζιας Τπηρεζίας)

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ε Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10
εηώλ.»
η
(4) ε πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο – αζιεηήο θαηαθηήζεη 1 νίκη ηόζο ζε Πανελλήνιοσς Μαθηηικούς- τολικούς Αγώνες όζο
και ζε Πανελλήνιοσς αγώνες, ηόηε ηα πξνβιεπόκελα πνζνζηά γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ ή ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα
πξνζαπμάλνληαη θαηά πνζνζηό 1%, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν.2725/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην
άξζξν 8 ηνπ Ν. 3708/2008 (ΦΔΚ 210/Α΄/08.10.2008) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 38 ηνπ Ν.4115/2013 (ΦΔΚ24 /Α΄/
30.01.2013)
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