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Αγαπητή/Ι: κιφία/κίφ,ε,

Σας απooτέλλoυΜC ψηφ,ω,1i υΠΟ7ι:-Υραμμέν(}το με αριθμό πρω., 125659/2021 έ"ι7f"'φ<.!το"
ΥπουΡ7,;ίο" Πα,δείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑJΘ) με Θέμα ,(Εισαγωγή διακριOέvτων
αΟλητών/τΡιών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, γω το ακαδημαικό ί:toς 2021-2022.".
Επισημαίνεται ότι, σε περίπΊωση που χρειάζεστε oπnιΙιόήπιηε διcιικρίvιση, δεν θα πρ~π:εινα
απιιντήσεπ στο παρόν ηλεηρονικό μι'lνιιμα uJλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεΙα που
αναγράφο\'ται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

An,) τι, Γρ"φεί(} ΔιεκπεραΙωσης του Τμήμιιτος Πρωτ()κόΜου τ()υ ΥΠΑJΘ
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2, Διευθυ,",,,ς &UτφΟβάθμια, Ε<Jτπίδ,"σf)<;
ΙΜ' 'ψ ΠCφIι>ληση"π προωθήσ",,"
η\ι,,",Ρο."" <η" ΠαΡούαα στΟ ΓΕ.Λ..ω EnAA
<άι ιά KE,ΣY.n.'η~ αρμσδιό,ητάι; ΤΟΥΙ;)

3. nm-rn,σT'; μlά
4. r,vι<ή Γρoμμσ.~ίσ. Α8λl)Τ,αμσι:,
ΓραΦ,ίο r,.""o':; rΡαμμmiα Αθληησμού

$. r,."ή fραμμά-r"α Αθλητισμau
r,.If\"] Δ"i>θu"ση γ"oo,ήρ<~ης AOlJ1η~I-,'ι)

G,Γενι<ή [Ραμματ,ίσ. Aθληησμc>ύ
Δ"υθ'.Νόη Ayωoιση.c>ύ AθAηrLal,~u
ΙΜ, τη. παράκληση νCΙπροωθήσει ,}λΗψav"ΙΙ-
'η" nαpσύσα σr,1 αΟληη<ές oμ"""""δί,~Ι

7.£,":oθυνσ~Φ"o,"ή~ Ανωγό,

ΘΕΙ>-,Λ:Εισανωνή δια~ρ,O.ντων αθληrών/φι~)V oτη~ Τριt"ίHθμ,α ΕκπαΙδ~u"lι,

αKollrιι-ιαϊKό έτος 2021.2022.

νια το

Για τηv ιιιιανωνή διαφιOI.vτω~ αΟλ'l':l:)V/ΤΡI~;'Jo.Jn, σχολξ,,, τ"" Τμι\ι-ιατα και ης ιΊοαγωΥΙΚfς

κα,Ηιθύνσης φ'iμά,ωv τ~ν ΠαVξ"ιοτnl.lωv ΑΣ.fιΑIΤΕ, Α,Σ.Τ.Γ,

oυ~,η:ι •...λαμβα'ιoμΙ vwv Ιων )~.E,Φ.Α.Α.Τ.Ε.ΦΑΛ, \'ια τΩ 1'.K"blllωικό ί ως 2071-20:Ω υ,>(I[I~ιό'."νιαι

οι δ!αΤ{~~ξις'
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,Γιν ιιιφ. f; πιυ ίφθροιι 18 .ου ν. 370J/2ω8, μ[ ιις π'φαγμάφους 1 και 2 ωυ «.,ΘρΙΙυ 17 1υυ ν.

3743/2009 (J9 η,Τ()άρθρο 451ιιυ ν. 3773/2009 (120 Α') κπι το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (35

ΝΙ, τις παρ. 1 Εως'l ΤΟΙJάρθρου ~RΤΟυν. 41 ~s/2013 1!Df!:Α' 24), οε ουνσυασμό με τις δ:ατ,ί~α:

π,ς nαρ. 9 τcυ όρθρου 38 τμυ ν. 411S/Z013, όιιω<;αυτή οιιμπληρώθηκε με την παρ, 1 του άρθροιι

2υ 10υ ν, 42J.0/2013 (ΦΕΚΑ' 254) ό"ως αυιό αVΙ«αTασtάOηKEμε το ιίρΟρο 211ωυ ν. 4373/2016

ΟΕ ουνδυασμό με τις διατάξης ΤΟΗάρΟρου 7S του ν. 4589/2019 (ΦΕΚΛΊ3) και τις δωτάξΙlζ του

αρΟρου 36 του ν, 4(;03/2019 (Φ::ΚΛΊI8),

2. Της "πμ 1l" ιου άρθρου ΙΗ του ν,πυIl/2008 (ΦΕΚ210 Α)όπως αvιΙKαTπσrάθηKε με ,,]ν παρ,

Γ2του άρθρου 45 του ν, 3773/2009 (ΦΕΚ120 Α), όΠωζ τροποποιήθηΚΕ με ΤΓινilεp. 5 της παρ.3 τμυ

άρθροι' 11 ιου ν, 4229/2014 (φσ 8 Α).

3. Τις διατu~ειςτω ν. 4186/2U13 (Α' 193) «Αvα(i,!ίρθρωοη της ΔΕυτtροβάθμιας ΕκτιαίδευΟΓις

και λΟιπές διατάξΕις» όπως ιροπο!ιοιήθη.ε .αι ωχυα.

4. Του άρθρου 32 του ν, ~351/2015 (ΦΕΚ164 Α).

5. Της παρ. 6 του «ρΟρυυ 75 τοιι ν, 458'1/201'1 (ΦΕΚ13 Α).

6 Των άρ.13 και 30 του v.4726/2020 (18. Ί') «ΑναμόρΦωοη θεσμικου πλαιeΨ,\) των

αρχαιΡΕοιών των αOληΤΙKι~νφσρΕων διακρινΟΓ νοι ouvobvl αθλητών ΑμεΑ. oυσtαOl] Ευνικής

Πλατφόρμ<ις Αθλητι.ής Ακεραιότηται:;, Ελληνική ΟλυμJιι<ική Επιτροπή (Ε.Ο,Ε), Ελ/ηνt<ή

,lαραολυμιηακιj Ετιιτροπή (Ε.Π.Ε!.αι6). ••,_ διι:nάξπς».

Ί Τ\ς διατάξ~ι_ <ΟΙ''1Λ7Π/2021 (ι\ 251 «ΕΙΟ''',ιωγ'l στην Tpo~"βάθμι" EKncι{l'fUO'1,"ροστα:>ία

τ i<; AKafηιιο'ιl;ήςEλ~\)θEρί{,ς,αναβάθμιοη του """/;1]1,αίκού n-pι~άλλoντoς και άίIλEςδιαιί<ξΕις

r Τις δ,σιάξΕις τυ.ι αρθρπυ 152 τπυ Ν.4831/2021 (Α"1701«Εισαγωγή αΘλητών οιην τριτ,,~άOμια

ε~παlδΕuση για το ο"αδημα'ίκCoι'τr>ς2021.20υ".

9. Γην οι>. 153/1IΗ15'!/Λ5/2ω.Ι (4Ό68 Β') "El"uywv,i Αθλητών μΕ αγωνισtι.l:ς διακρί"Πζ ~'η

Tr,.roβάθμ'3 Ε"''''.ίδευοη» γΑ, ",ιως τρωω,,,,,,'IDηκc .σι "'Χ"ει,

1(', Τη-ι αρ, (,ΙΒ4/ΔS{31-S-2011 {ιωl:(nωηκή Jφίιξ'l για μη ανάδ"ιξη \'".,1Τ"''ι .αι "ΙΚ'1':)ΙιUν

Π".νελ/η'lίώ" ί_x(>λι~ώνΛγ,:Μ"".r ΙΞ.Λ,KCΙ\ ίόΠΛ..'\[λν~oς .. κυ'ΙΡΟΙΓοχολιφυ που', 2Ο20 - ][))Ι".

Η. Tu ο!" 11"dSΒjJ.'•. 8-2ΙΙ?1 απι.vtηrιr.ό t'''fJU""C' ΤΙ}. .Α. «Διευ~~ινήσας για ,ο ":}ΙΙI'~ ~~

"Μι ,σ.f\"ti~{ζ ΙI'Η'l;Ε,ς» "ου 'ι, ',ηΓ,IΖΟ.

~.l'lJ,,~'f)μ,ω.153,'ιΒί'37If,!'/:> lJ ~r..!J\'
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ΚΕΦΜΑια Ι
AΘΛHTiΞ! ΠΟΥ ΓΙΙΤΥΧΑΝ ΔΙΑΚJ>ΙΙΗ

Α. Σε ΟΛΥI\ι1ΠΙΛΚΟΥΣ,ΠΛΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΚΑΙ nANfYPOI1ArKOYl ΛΓΩΝΕΣ, ΟΙ (>1,,,ίοι δΙFξήχθησαv

μέχρι κο-ι τις 31-f;-20n (σί.μΦωνο μι: το αρ.34 παρ.Ι0 Υ ΤΟ" N.272S/99 ΦΕΚ 121 Λ', όπωι;

τροποπcιriθηκ[ "Ι" tσxQξll δΙ~KδΙKoύν nοαΥωΥή ι>!ην Τριτοβάθμια EKιια(δ~υNI είτε

υπ"βάλ/"uν, είτε δεν υπ",~άλ/oυν ΜηχανΟΥραφικ6 ΔEAtlO, JL",-[ι(ς ποσΟΗκ.6_ ΠΕρισρισμό Κ[ΙΙ

rιoάyoνται:

Σε Τμήμα :i ιισαΥ' .•.•ΥΙΚ'ϊ Km:f,.JOUVOIJ Τ:.ιιiματο,. '(ων ΠανΕπιστημίων "ΟΙ Των Λ,Σ.ΠΑΙ.ΤΧ.

και A.Σ.l.~.η σε Σχολ!ι Επιοτη μης ΦυΙΗκης ΑΥω',ης και Αθλητισμού, χωρίς ποσστικό περιορισμό,

,:"θ' υπέρβπση του αοιθμσύ εισακιΕων .. 'Iν<ξάΡΤΩΊ:α μ[ την υπσ]σλό MηΊ::α,.()~ραφι"oυ ΔιΑτίοο,

"ψόοον ι!χουν πcτύΧΗ μια από ης ακ6λουΟες διοκρίυης οι :

Α/Α

,.

ΛιΑΚΡΙ1εΙΣ

1"-6'νίκη

ΕΙΣΑΓΩΓΗΑΟΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ nEPIOPInJiO,
ΚΑf1Ύ'1ΕΡΒΑΣtΙ ΤΟΥΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙ!ΑΚΤΕΩΝ.

ΣΕ TMH~'A-ΉΕi'ΣΑiοϊΊκΉ-"-'-"-Ο-'"''''"'''ΜΜ'.Μ"''"'GC''''C''Μ'ci
ΠΑΝ,ΩlίΊΗι,ιιΙΟΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α,Σ.ΩΑΙ.Τ.Ε, .Ι" A.~,Τ,E
(ΣYMΠ,PIΛAM~,\NOMENΩNΤΩΝΣ.Ε,Φ,Α.Α.Τ.Ε.Φ.Α.Α,)

,.
.--L__

ΙΗ I~OΛH ΕΓΙΙΠΚΜΙΙΣΦηlΚΗΣ AΓΩΓH~& AOΛHTIIMrιYΙ
(Σ.Ι.ι),ΛΛ. -l.~.Φ.A.Λ \ Ι

__ 1 _

ΔΙΑΚΡΙΙΕΙ,

,.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΑΘΛIΙΤflΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΙΟ"'ΊΚΟ ΠEPΙOPΙ~Mσ, 1

1KAn.ynfPI-AIH ΤΟΥι!-.ΡΙΟΜΟΥΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.

" ,.",,,,, ,,"",,0"'" ""ω"",.,;;"",,ο, '" Ι
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ΔΙΛΚΙ'ΙΣΕΙΙ EIi:ArΩlH ΑΘι,lnΩΝ ΧΩΡΙΣ παΣΟΤΙΚΟ π:,:I'ΙΟΡΙΣΜΟ,
Ι(ΛΘΎΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΊ Ε\ΣΛΚΤΕΩΝ.
'-Ε ΣΧΟΛΗ ΗΙΙΣΤΗΜΗΙ ΦΥΣΙΚI1Σ ΑΓΩΓΗΥ& AΘΛfITIΣMOY
IΣ,Ε,ΦΑι\- Τ.Ε,ΦΛΛΙ

Υ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ\ ΣΧΟΛΙΚΟ\ AmNEΣ

AIAKf'IIEII

1" -3" νίκη

EIrArorn ΛΘΛΗΤΩr. χΩ!>,Σ ΠΟΙΟΤΙΚΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ,
Ι<ΑΘ'ΥΠΕ!>ΒΑΣΗΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΊ Ε!ΙΑΚ1ΕΩΝ.

ΣΕ ΣΧΟΛΗ εΓ1ΙΣΤΗΜΗΙ φνΙΙΚΗΣ AΓΩΠ~ι. & ΑΘIΙΗίΙΣΜΟΥ
ΙΣ.Ε,ΦΑ,Α .τ'[,Φ,i\Α)

α. ΑΝΔΡΩΝ _ ΓΎΝΑΙΙ':ΩΝ, ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ - ~IEΩN rι,~.\ΙKΩ~, ΙΦ.-iΒΩΝ - NEjl.NIIΊQfII.

f 'ΙΑ!υΙΣΕIΙ 'Ι,ΣΑΓΩΓto ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙ! Iι00nTlω nE!>IOPll,~IO,1
ΚΑΘ'ΥΙΙΕ!>ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΊ ['ΤΑ"- rEOf\I.

- ~ ΣΕ ίΜΗΜIΙ 'i [IlAr[JΓt~H ΚΙΙΤΕΥΘ--"'.'-"-'-Μ--"-"-'-'-Ο-'-"-"]
ΓIANEΠIΣTHMJΩNΚ!\Ι ΤΩΝ A,l,n,"I,l.E. .," Α.Σ.Τ.Ε.

'Ι" - 3" vi"'lι__. . . ".'_M_'_.,_"_"_'_M=O.~_~HωNΤΩΝ~~~φ.,_λ_._'_'_φ Ι\.Α.) _

,1



Α/Α lIlAi<PlrfIΣ

Ι'ΔΑ. Ωψφγ4Ι;Μ ΙΛIi-2Κ';!

FnlcrJj, :

νυν'ιι~ών, rω:lvuνrαι ι,£ oτιoιαδήΠotε Σχολή η ΤμιΙ,μα Των Παν[1!'οτημίων ~ιιι των

A.f ,ΠΑΙ,Ί.Ε.και Α.Ι.Τ,Ε.της IIQOtiIIJjo,'I,τους καΟ . υπέρβασ,\ του αριθμοι:. Των £ιοακτέων,

• Aljλητ~ς ΤΙΟ" H1.Hυvχάνoυν ή ιοοφαΡ'ζουν rιαγ<όσμι" ή πανΙUρωτιaϊKή Επ,δοση νέων

a"δρών - νέων γυναικών, £Φήβων - νεανίδων εισάγονται στα Σ.Ε.Φ.Α,Α.Τ.ΕΦ,Α.Α. της

τφστϊμησι\ς 10υς καθ' υπέρβαση 10υ αριθμού των εισακτέων,

Β. Ειδ,κά για {~ έτη 2019 και 202.1, σι διιττr'ψις [ου πρώτσυ rδαΦίσ" της ιισρ. 8 ΤΙΙΙΙ1"0.34 {οι!

Ν.2725/99, όπως τΡσποποιήθηΚΕ και ισΧΙΙΕι,ισχύουν για αθλητή ή αθΑήτρια που θα. εΙχε

αγωνιστεί σΕ Παγκόσμιες 'i ΠανFυρωπαϊκές αθλητικές διopγανώoει~ εντό~ του έToυ~ΙΩ .αι

δεν Kατέι:rrη δυ"ατή η ολο"Αήρωση της αγωνιι:rrΙKής διαιiικ""lας, λόγω ιφαρμογής μiΨ'"ν

πρόληψη~ της διάδοσης του ."ρωνo\oίi COVIO.19, σTl,ν ίδια η~!~,~ή κα,ηVσρl.!!.P.εIlUT!l!'.'!'>(]

Kari.I~:~",tνίκη κιπά τα ':τη 2(}.19ό 2.021,QTt~!{a.!t0IitIιι;vuttot (Ι1Ι..9_'ΟΟ'_τικl\β£βαίωαη της "1KE~

αΟΑητικl\ς"μ"σπσν!iίας, σύμφωνα μι ης διατάξΕις του άρ.30 του Ν, 4726/2020 (ΙΙΗ Α').

Σι ότι αφορά στο έτσς 2021 ισχύοιιν οι ΕυΕργετικές διατάξ£ι<; τΟυ ά~θPΩυ 30 Τ," ν.4726Ι20

,φΟΟον" αθλητης/φιιτ ιιαραμΈν£\ στην ίδια ηλΙKιαx~χαΊηγορία μΕαυτη που θα "χε ,'γωνι<ΠΕίΤΟ

έτo~ 20~0 κι-ι ιφόσον ΊΟ πρωΊάθλημα δεν πραγμαωποιήθηχ, λόγω covid-19 χαι πσάγονται

οι:.μφωνα μf τις itafJccιxriTW διακρίσΕις σ~ :

---------- --
EIIAforH ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟTlΚΟ ΠΕΡIΟI-'IΣΜΟ,' __ +- 1~ΚAθΎηEp'1A1ίt ΤΟΥΑΡΙΘΜΟΥ Ε_"_'_'_'_ΕΩ_Ν _

1. Η ΤΙν1ΗΜΑ Ή fllArOΓlKH ΚΑΤΕγΘΥΝΣΗ ΙΜΙΙΓΛΑΤOL ΤΟΝ) Ι ~:liI"JEnIHHMION ΚΑΙ ΤΩΝ Λ,Σ.[1ΛI,1,[, οα, Ι\,Ι,Τ,[,
Ι••..Ε"νίκη(όλ'..:ιντων κιπηγ"Ι:ΙΙώνιΣΥΜΓΙΕΡIΜΜΒΛΝΟΜΓ:ΩΝ ΤΩΝf,Ε,Φ.Α.Λ.Ί.Ε,Φ.Α.Α.)



1 ΛIAI\I'I!EI~
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l' - &" ιιίκ,ι

ΣΕ ΤΜ)-'ΜfΙ 11 FlrArr)r~KH KATEYOYNiH ΤΜΙ-!ΜΑΤ(>Τ ΤΟΝ
MANf.ΓIIHHMIΩN ΚΑΙ ΤΩΝ Λ,Η1ΑI,Η. κω Α.Σ,Τ,(,
(ΣYMnEF1MMJ~,N[)MHiΩN ΤΩΝ 1.Ε.ΦΑΑ- Τ,Ε.ΦΑΑ,)

r. Αθλ'1τΙς!τρl£ς που διιιφιΙΙηKCΙν <ι~ μια αnό ι.:; παριικάτω KUTIJYOf':'-( ΟΕ OΛYM~lί\I':OγΣ,

ΠΛΓΚΟΙΜΙΟΥΙ ΚΑΙ Γ1ΑΝΕΥΡΩΠΛϊοωΥΙ ΑΓΟΝΕΣ, μιixpι και 31-Jj.2021 εισάνονται:

Σε Τμι'ιμα r\ ΕιοαΥωΥικη Κατεύθυνση Τμr\ματος των ΠανΕπιστημίωιι και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. κα, Α,Σ.Τ.Ε.

συμJ1Εριλαμ!JΙ',vομένων (ων Σ,Ε.Φ.ι\,Α • ΤΕ.Φ.Λ Λ. σε 1(0,,00τ6 O';OEWV, καΟ' υπέρβαση ,ου

αρι3μου Ειοωπ.Ξωll, με βι'tOη 10 μη,(αιιογραΦ,κό τους δελlίο, έτoυ~ 20n, ύστΕΡα από

προσαύξηση του συνόλου τω'ι μC'Ρ,ων {ους:

/ιIΜΡIΣΕIΣ Ιρnσο.ύξη",ι~Ι"
Ι.<:.<1.Ρ..Α.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Πρσσαίιξηοη ~ια ,α όλλα
Τμήμα,α και ης

E,,,,,,~ωνΙKέςKα,ενθ~~αη~
Τμημό.,ω~τω~

Παν••nατημί...". '.σι ,ων
Α.Σ.ηΑI Τ.~. και A.I.Τ.F.

--"--- --

>0% Ι- --~
20% Ι

-- - ~

=-j20%

r
--------- ι

1,,%

i,
_Ι

15%

1------- -- ---

3l'%

40'.•

40%

~S%

1-

--1---

-1--

-----.--_ .._--
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Ι
1\11' 11'1 νίκι'ι (Οε Γ1ανη'P,."",ϊ,~'
Π" " •.•Ο1,'lμ::l ,\α,5~~ν- ι:"ρα'.•iδιι.'..,

L-- ,Ι ""'~'.C'n'!!.l(ol Ari11Jf.1

fιAlKOIMIO πt>ΩΤΑΘΛΗΜΑ
ιι~ _Sη~ί.'1ιιε Πα~Kόι.ι:\0 Πρω,άθ~lμι:.
~l!iων - κορασiδωv __

ΠΑΝΕΥI'ΩΠΑ1κο rιt>nΤAefιHMA ,

: ΙΙη _8'1 νίκη σε Πανευρωπαίκό

ΙΠιχ.ι,άΟ1,ηιι'_, νέ•••ιν ανδρώιι. ν~ωι
~vνα,κώί', εφήβων-Υ[ανίΙω'-,_

~

lη . 3η νίκη σε Πανειιιι<~ιιαίj(ό
n},ω.Ε.ι!-θληl,α ,ιαί5ων - KOpa'Ji;).':.:'.v _
Επίτευξη ή ισοφ"ριση Ε;ιρω1tαl•.r"\ς
ΕΗίδΟΟ'1ς η"lδ'.'Ν - κορΡ.σίδι.J,'



ίΛΛ: ιιψφγ46~ν.IΛH-~ί(Ψ
------------------------------------------

-Πρσσαύξηση για εα Τμήματα και τις tLC'α\,ωγ.lι~ς

ΔΙΑΚΡΙΙΙΙΣ Kατ{υθύνσει~ Τμημάτων των ΠανιΤ'.ι<n.ημίωνκαι
των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.κ"ι Α.Σ.Τ.Ε.~:(~.Q!;,!!!!,\!,

r.Ε.Φ.Α.Α-Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Ιη - 3.ηνυιη σε Παγκόυμιο Πρωτάθλημα
παίδι')~' κοραοίδων ή επίΤΕυξη ή 25%
ιοοΦ(;ιριοη παγKόσμια~ EΓIίδcoη~παίδων-
κοραοίδων
7'1.8'1 σε νίκη 'π Παl'hό,ψu Πρωτάθλημυ 3Ο%
ανδρών- γι'ναικών
7'1 -8η σε νίκη σε Παγκόσμισ ΠρωτάClλημα
ν~~", a,νδρών' νέων γνι'αΙKιl!ν, εφήβων- 30%
νεανίδι.;ν
7'1 - 8'1 νίκη σε θερινσuς ή xε,l,Eρινσύ~ 30'ιό
OAUII"lUKOU~Αγώνες
4η. 8η νίκη σε ΠανΕυρωπαϊκό

30%
ΠρωτάDλημα αl'δρών -γuναικών
1" -3η νίκη σε Ολυμπιακσύς αγώνε~ 25%
νεότ,!τα~
1" .3" νίκη υε Ι,αγκό"μιrιυς σΧΟλ'κοι'Ί

'"Ι αγώνΕς ---

Δ. Αl1λ,μές ΠΟυσυμμπείχαν σΕ Πανελ\.ήνιους αγ<~νες όλω'J των κιιτηγοριώ" και fιανΕλλriνι.οuς

Μιιθητικούς' Χχολικ<>ύς'.γώνες. πρίπει να έχουν ,ηl.,εlώ,,"'1αγωνιστ'κΙς διακμιοε<ς από 1-9-

2.0υ l,fxPL ",u 19'~-.:121 σιΌ••, ,ων,.. μ" ,Ο ιιρ.34 1[<1,10 \' τσυ NI-72';/!!'J. φι. ηι Λ", .iπως

τρο'ω"οιηθηκε γαι ιΟ"χύημε ,ο"ιψ, '52 ΤOlJΝ, 4831/21.(171) Α'),

Ι£ ΤμrΊμαή T\"αγωγl,;~ Kω£Uθυνση ΤμήμαlΟς των Πανεπιcτημίων ωι Των Λ.Σ.ΠΛl.l.~ ""Ι ΛλΤΕ.

ουμΗοιιιλαμβανlJμΕνω,' ιων Σ,Ι,Φ,Α,Α.-Τ.Ε.Φ.Λ.Α"ΟΕ πoσoσr" θΣσΕων, Ka,O' 1",,'ρβαΟ"rl ,'Ου

αριC;.ι"'> ειοακτέων, ι.ιε ~ι:'oη ιο μηΥ'uνrψρ(tΦικό ΙΟl.Jς ~ιλτίo, έtσl'ς 202.1, ύvιεpα από

ΠΡ:>v(Ηiξηοη\OlJ (ιι'νύλ;ιι' ,ων μορίων -ιίιl'ζ ~αι £q",oov -'χο"ν nEf('Xrι μια από ι,ς "-,,',λoυ~,,ς

δωκρ,,,£ις ,,:::



-~l-- ---

f'\"I.'

.1,η, ιιιρίτ,,,"ση 1ης νί"", σΙ Π",ι.λ;.ήvιr.'ι A~ώνες~.\"" "" .""ηνσrι""' "σι lη~ νί:<~ς<" π. ',Μήv\σv,
ΜιιΟη""GU~'Ix?λ\.σύ~ΑνώνΙ, λιι~~άv>ταly~~Φ,}η ~.\'a.λύ' ι"l II;ιcaαύ(,~η .αι ιι,,~5I~•.•α, ",_<'\<:0" ,Ι'."
'''IO()(sτ<",α μονιίδιι (1% ~.

,,," 'ι" .. , " . , • • 1'."lω(!:j'J"rι~ .-,<f):Jiν~J,
~.:: ,QJ.H.t. .'!".Ι,φ,/,.Ι,- [ων Iι"VΕ",σημίων "[Οιτω~

Α.Σ,ΓιΛΙΤ,Ε. και Α.Ι.Τ.Ε,---- .._-_.
1'1 νίκιι Ot:Πανελλήνιους Αγ:ΙΙνεζ 20% 10%
~λωντω" rυtη":~Ρ,ώv .
2'1 νίκ,ι σΕ Πανελλή"ους Αγώνες 70% "'ύλω", των κιn,l'ιοριώ"
31 vie.IJ σε Πανελλήνιους Λγώ"Ες 20% 7%
~~ων 1\0.,'" κατηΥcφιών -
Επίτε"ξ'1 r\ ισοφάρο.ση ]:1;£ 1[,%
1\Ι>;'IE~.λή;ιια;ιrιίδοσrl~ σε

Ι

αγώνισμα όλων των κατηγοριών

ΠΑΝΕΜΗΝΙΟΙ ΜΛΘΗΤΙΚΟΙ-

t-?-I?ΛIΚΟI Art;lNEΣ
1'1 "("ΓΙ σε Πανελλήνιους 20% '"Μαθητικούς. Σχολικούς Αγώνες

2'1 ν[κη σε Πανελλήνιονς 20% 0%
Μαθητικούς. Σχ"λ,κούς Αγώνες

3,1 νίκη σε Itανελ/ήνιους 20% ,%
ΜαθηΤΙi<οuς - Σχολικούς Αγώνες- -
ΣΥΝΛΥΑΣΜΟΙ ΔΥΟΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ~
1,1 νίκη οε Πανελλήνιοιις AyΏVε" Jυλων ιω\l KatIjYOPIWv" •.•, 1'1 νίγ, . 21% 11%"Ισε Πανελληvιοuς Μαθητι~οuς-
ΣΧ'Jλιχοuς ΑΥώνις .--- ---

I~EΦΛΛAI(' Ι

1. (iι α(:λfjTtrjφιες νΙΙ 6:'" .,; , rιμε(ι~.'<:Ι<'-">"",,.«ω:iς~ιv,,!,ί:.".:ις,Ι,.:ι(, τι~ 3(1.1.2. Ι"' ημψ'JμIIνία

i:ναρξης ,πx~oς {CUΝ,411 '/~.σ';(Φι;~ ι.' 24), .\'!!-JI,~~.!iOU ιΙ~'lν ".!-:".,.':'" 1",\'" Ι',ΝΙΟ •~ ~\αΚf:'[,'ε\ς.



AΔ,~:ΩΦΦϊ4εΗΤΛΗ.2Κ'')

2. Να ιίν((ι εγγ~γρ<ιμμ£νoι IL""1 διάκρισή r.)UC Ο'1ονHδ'~ι'ι "ίνα~(I. !!ΚJ~~"!ίς.lP_αι.ιΙΙQ"ίl~ς

Ν'\!J~ΨI'.(}ι:.._τη~~αo, :; ω\l άρiίρoυ .1., ιι'υ ,'. 772~/1<Ι'1"), ι:.",.), lp".'(,I"'lt'll'tl~, KIl, ωΧ~'f~(!J

ιl'Ι!?αΦlί στον ειδικί> πίνσκα π,σ(ΟI'οιεΙιαι μ~Ollii~rI β~βιo(ωoη r"1 YTtO.!!f1VLKIi Aι~ι\'φ,;.-,:,.!}

!'.tl'f!αψr\ς τσυ.....!'ε αυτόν, "Q!J_J:OP'IYfical οτυν αθ},ητΜtpι~",r;Ι;Ι_'ill...Γ[νιγ.ή Γραμ1J,ΙΗεία

!'ι610.nτισιι'!\k...cti'oJ ον ixn πμl,! Υιιθεί α~ΤΟ"1J-lq, 1LJ!'£I ••••o ,Μ tpL<!L,Y '.,•...iYι'1!f'-Ari..g):0L εv λ,,~γ\!!

πίνακα.

3. Να είναι κι'ι,οχοι απολυτηρίου Λυκείου r\ IDιItIIlOU oxoλ~ιoυ δΕυτεροβάθμιας f κιταίδι \!οης που

τους εrllτpέππ συμμπσχιΊ O!l, Ηι1οτοτε ,οχύουιιις διnδικασ(ις ιη,).lιγιΊς για ιιοαγωγη στην

ΤρlτοβάΟμια Εκπαίδευση,

4.Να υπoβc'ιλoυγ αίτηση ΕισαΥωΥιϊι;,όπου Θα δηλ..;.νουν το τμι\μα. r\ ιην Εισιιγ""ική κατεύθυνση

τμήμα'ως Τω" Πανεπιστημιων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.και A.~.T.E, συμπεριλαμρανομένων των

Σ,Ε,Φ.Α.Α,.Τ.Ε.ΦΑΑ.,0'10 οποί" ~πιθυμoύν να Εισαχθούν. ανc'ιλoγα μο τη δ, 'φιση τους, ~αθως

και ιu δικαωλΟΥη'.\κά, που πριιβλfπovισ, σιΟ ΚεΦάλο.ω 11/γιο.την περίη',ωσή (ΟΙΙ\.

5.0ι υποψήφισι, εΦόσσν πληΡούν τι, α.'ωτέρω προϋποθΙσιις, ΕωάΥονται σιι> Τμήμο, '1 ιην
~ισαγωγι~ή ~αTEΙ:,θυνση Τμι;μαΤος των Πανιπιστημ(ων και Των Α,Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α,Σ.Τ.Ε.

συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α, Τ.Ε.α/.Α,Λ. της πpo~ίμηoή~ τους, καθ' ωιέρβαση του

"οιθμού E\O(I~Tέω", )(ι»ρίς ποσοτικό ΠΕριορισμό κα, ανεξάΡΤΓ\τα αν έχουν υπ<>βλ/ε,

ι-ηlα"'.!Vραφικό δ£λ1ίο.

6. Επισημαίνεται ι'η οι αθληη'ς που ~xoυν υ,ιοΝ'\>.ι ,ί(ηιοη για ειοαγωγι\ UτF1V τΡιωβάΟμlα

εκπαιδευση βάσει των διατάξεων ,r~ παρ. 8 ιου άΡΟ;ιοu 34 του ν, 2725/1999, όπωι αιοτό

αv:ικιnοστάl:Jψε iIL την παρ. 3 10lJ ['φθρσυ 18 το" ν, 3708/2C08, και rιλOfIOUVτις παραιιάνω

πρoϊiπoθιoιις IIJ10r-'u'" να aO':iOGHV το δικαίωμα ,ους με "ιν ίδια διι'ικριση ΚΙΤΙ1α σμέσως

επό;.ιι.ιια Μα ακα6ημαϊκι' itΓI Ι'ιτό αυτό ;τΙ''' υπ~~ιι'"ν 1'Ι\<I:ΡΙ:'ΙΓ)<-!,ορξι;"it'ιι'-η Εισο','",\,,'ι,

βάαΕΙ των δ,ιττάξε",ν αυτών, Το ,",ικαίι<>μαεΤ,CΙIIωιτιΠαι μι: νιότιl:ι-J νίκη υε διl)φορ~ι,κή

διοργάνωση.

1. Να είνο. εγγΕγραμμένοι με τη δι,' "ριοή .ους σ Ί,ν ειΙ;ι.,.:. πί'ιακα ~fitΓΕ':'1!!!iill91!1'!,!ιί,:ι_,

Aθ~,I!,.:,μo.ι:....1ηςτι(φ. \ του ίφ(1ρηυ 34 ΊΟ" ν. 2lLV199q, όιιως ιρωιorωιήσηΚΕ κσι ΙU~ύε: Ι!l

&ν/P..f!!liι.-,!!9!,....!,δΙKόπί\'αΚ<1nΙlIToι:;Qι.!.Iι(lι μι QlHlrorI Bεfu:ιiwlT!Jiί.._Y.Tl;n'~:~_iLΔ'lw."rι
fVνραΦ ιj,ς το ιι ~[-Ill!JQ~ -,--,!-o.!!.....X!!£!1t~ίται_ "!!'Υ.....I,!f,!~.ΓΙJA/J Ι!'Δc;.,.!~',ιi_t!l...!!:.''ι ΝrlJP.!!l!l.'..un Lι:',
!\ιί '-'!.'l'l!'ι'~ .ΕΦό<1.υνέxυ~O!IY!J!!.f ί.!!'τη', 'L!"'- '--~~!l!.oili ΡΨi,"y ~ ~}'~f.Q~,ιi_"-1" ~_ Μι!"
~:'~~'L"ί.



"φαρ,.ιuγή, μΙφων ιψο.ληψης της δι(ιδοοη.; π'υ ~~ρωνυίι>(ι cονω-19, <Jτ'l'! {δ"1 ηl.\~lαιJl

~ατη~ύρίtι Itf: αυτήν που καπκτησε νίκη κατ.ί Υα Ιιη 2D19 'i 20~'.';πως αποδειΚ""ει •.••από

<'xEτιl~lίβc~αίωoη της σικ!ί"ς ι::θ~,l11ι~'i~σμοσπονδίας, oυμ~,υνα μ>:Ι!( δΙ('.τάξε,ς του [φ.30 τσυ

Ν. 4726/2020 (181 Λ').

3. Νιι είναι κά.τοχσι απολυΤ'1ρίου Λυκείου {Ι ισότιμοι' oxoλ~Ι(>1).ευιι rοf\ό.θμιας ΗπαίδευΩΓlς που

lJU, HΙΙ~Ρ':'ΠΠοl)μμετοχή στις εκάστοτε ισχύι>υ,",ιοςStcrtlK«oi£, (π!λογης για £ιoα"ω\'~ σ-:;Γ,ν

ΤριτοβάΟμ\α Εκπαίδευση,

4. Να υποβάλουν αίτηοη εΙΙΙ"Υωγliς, όποl) 0(1δηλωνουν \υ τμήμα, r': την εισ(1γωγι~ή κ«,εύθυνση

τμήμ«τος Των Πανεπιστημίων ~αι Των Α,Σ.ηΑI.Τ.Ε. και A.~..Τ.E. "υμηεpιλ(1μβανoμ~νων των

Σ.Ε.Φ.Α.Α. .T.E.Φ.Λ.A.,σt:oοποίο επιθυμσυν να ΠOCΙχθOυν,ανάλσγι: μι; τη διά~pιoή Η>ι'ς, ~αθως

και τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται σt:OΚεφάλαισ 1'1 για την "rρίπτωOή τους.

S. Οι υποψrlΦιοι, εΦόσον τιληριιύ,' τις ανωτέρω "poiί'lOOέOEI~,rcvιivovtαI ΟΙΟ Τμήμα, ή την

εισαγωγική κατΕύθυνοη Τμήμαιος Των Π;:ινειτιιπημΊWν και Tw'! Α.Σ,ΠΛΙ.Τ.Ε., Λ,Σ.Τ.Ε.

ουμΠεΡιλαμβανομένων των Σ.Ε,Φ.Α.Λ. Τ.Ε.Φ.Α.Λ. της 1ιΡοτίμησ,',ς τους, ~αθ' υrn'ρβαση του

αριθμού ειoα~τέι. J, χwρίς τι",οοtlκό rιεριoρισμό και α\!£ξι'φτητα αν έχουν υπι:βάλει

μηχανογραΦ'Υ.6 δελ',ίυ.

ο, Ε,ιισημαινΗαι ότι οι (Ιθλl\ιές ποl' έχουν υπσβ,'ιλ"ι αίιησ'1 ΥΙ« £LOlΙΥωΥήοιην TριτoβάθμlCό

πιταίδευση βάοΕι των δΙα':ιiξιων τη~ ιταρ. g του όρΟρσυ ~4του \'. 272:41999, ό"ως αυ ,ο.

αντ,καΤαστάθηκ< μΕ ,ην παρ. ~ <Ου άnΟμιυ 111fCll v 3103!ZCOt>, και πληρούν η, α;'''Τι, Ju.)

rcpour:oljI''On, μηΟΡ<..Ν να .\!o~rio_OU':_(Oδιl<πίωμιt fOUu'~_ rι~ ,δ,α διά~D!-"_'L!'.f!.Ι_Τl...IOl..ιΌ~\,ς

ωόμ!να ΔUJI.. Ο.fj.2lJμαiκά tf!L .lό_ο.uτό_J;10ΙΙ υπέ{\σλα" \J't ,φ~J!.ΙLΦ.Qα/!---'!~'l!!!L.L.ll!.<r8"'i-''ι~

~άoει ,u.)'! ("uιά .."ων αυτών. 10 δι~α~~ί:~,!-α~!..άι:ιι .!.1.'L..'!.JJι!~Q!1...'liιι!l..9_:: •.3iIo:" ~'-,:IΙ:il!!ci

~\"ιι•••ύ.ν~""

r"υηv JI ;piRTWOI) ["'

1. Νn είνω ιγγιγρ,ψμ!.VΙJΙ μι "ι δ,ά~ι,ισή c<Ju, '.>ων ~,6ΙK" "''','';(: ,;r,~ ft:\ιικ,\ς rP<.''''J 'ίας

ΑfιληΤlIψού τ"ς παρ :ι Η)υ ιφΟρου 34 <ου ν. 2'J25/1991, ",ι,.,ς ψ-ο'ω;ΙΟΙ'I[!'I<ε .,"' Ι~:""~'. (.:

ΕΥΥρ'1ψΓ\σων cιδι~ι\ r;cvn~a,ιΙVΙυ",'lείτ{l\ I'~ Γ.~[".1', ρ.c:β"ίr, -; Ι r\ γΠ"'Ψ\'IK~ Aπ6~,(lC'η!οΥ .• ~,~ .) •.•.••

,',Ι! Η.': '1 'ιόν, !;()Ι) χuμn',είι Π\ ('f()'J θλη r"IΛ.},ίΙ~ ,.' ,'; ';1 ,(.νι: Ί Ι !"(Ι' μωr:r., .<\,\η "rι' ''''~, ,.!'(" '•.•.

iχ, ι ""iJIl,I~O<ί i!i,.~,-"1ωι; "Cλητ~/ιp,,,~ ~ι,,~! V {r'cι'rf:" (,'ι~J ~,;,,'t.'"",'σπ
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2. Να "ίναι KάnιxOΙ"πολ'JΤηι':"" AUKrE"" ή IO~ημοιι oxoλ~ίoιι δΕΙΙ" μοβάθlJΙΙlζ Ι:ΚΗ:ιί~EIIoηζποιι

Η,υς f,ω:ρέrcη ΙJυμμεllιι.:rΊ ιrιΙζ [~(c"'ωτε ωχ'!ο"",', I)Ll:IIil!(:(tIiir; ιιrlλoγl'lι; Yl['l υ{f~'~ωyl'l ,,[')V

Τριτοβάθμια [.κπ"ίδιιιο,1.

3, Ναέχουν οιιοβάλει μllχαν{1γριιΦlκόbfλτίο ω~ υτωΨrΊΦιoιγια ElσαγωγrΊμΕτη ψνική oηρ~ erιην

Γριτοβάθμ,α EKπαίι'i[I!~ητο φέχον έωι, (2011),

4, Να μην Εχουν ΕισαχθΕίτΙ! τμι'χον {τος (2021) μΕ τη γΕνική σΕιρά σΕ ΤμrΊl,α. rΊ εισαγωγική

Kα1~ύθ"νoη Τμ.ήμαιος των Πω'~rτισTημίων Και των .ιι,Σ,nΑI,Τ.f. κσι A,r.T.E.,

οuμΠfρυιαμβανομένων των Σ.Ε.ΦΑΛ-Τ.Ε.ΦΑΑ. της 'ίPωτη~ ηιυς 'τΡ<>τίμηοηςστο μηχπνογριιΦικό

δελτίl1,

S. Οι "ποψήφιοι αθλ~τiιjφll.-ς θμ "ΡΕΠΕΙνα Είναι κ"ι.τΟχύ>Jk6:1iW..Qlj<; oυμμ~στις

ΠανEλ/αiίIKέ~ΕξπάΟΕις2019, 2ωο ή 2021.

6. Να υΠοβό\ουν αιτηση £.,σσνωγής.αι τα δι"αιι>λoγητιrά 1Ιοl!προβλέπονται στο ΚΕφάλαιοιν γισ

την rtfPlJltworjτους.

7. Ετιισημαίνπαι ότι οι αθλητέ~ που έχοι>ν ωιοβάλη αίtrl"η γΙ'1 ειoαγωγr'ι σtην τριτοβάθμια

ΕlΩ1αίδΕυσηI:\ι'ιΟΕΙτων διατάξεων της παρ. 8 του όρθρου 30J τοο ν. 2725/1999, όπως αυτό

ανηK[lταO':άθηK~με την παρ. 8 του άρΟρου 18 Ίου ν. 3708/2008, και rιληρoι)ν τις τιιφαπά,'ω

προίίπσθεσης J!π-.!!ιψύυ'!.ι!....g.<!!'lJQJJ.!ΔΙτ.ο.δ•.,.].ίωμα-ΙΡl'-'•.Μυην ίδ~.ι;!δισκΡΙQ..η!!.!!!.s'LgIJF.~IoJ~

.•,όΙΙΕνα Μο α~ ,δm!,!",-κA.b'!l_".πόο:.l-'τόηοl-' l-'ηll\<IλcτνVw πρωτη Φορά "-illlσJ'Lf'ο~'ci.ς

βά"ει των διατάξΕων ιωτων, Το δικαίωμα επανακτάται με ν,;όπ:ρη νίκη σε δLλΦοrΕτlJ<ή

δωργάνωση.

1. Ναείναι εηι:γραl,μΕνοι με τη διά~ρ!Oήτους, 'Ι ης ιiιαφίηιις τοος "'ν πμόΚΗταιγια 1η νίκητ<'-"",

σε nανFλλήνlOυ~Α'/ων"ς όσο και σι: Πtινελλήνω"ς Μαθηηκυύς. Σχολικού, Αγώνες, σΤΟν"ιδικό

πίνακα της Γεν\Kή~Γρα~ιμαnίας Λθλ,,!'ιaψιύ της παρ, 3 τοll άρθροl-' 3,) ΤΟυν. 27.'~/1999οπως

τροποποιήθηκε και IOXUH (η Ε\'Υραφή υτον Ειδικό π;νακ" rιι",oHoιιΙται Ι" UΧΠυ<ήβfβ",ίωση

ιιου χορηγείται στ')Υ αθληrή ωιό τ,) l'lV'Ktjrρul,μC'πiα Λ:'1~,ηησμσ"',ι<!ιή'ΤΙΝ ΙχΕΙ ι<ρσηγηΟεί

ιιΙl'I}cιητου ο.θλητή γ~α EyvpuoΦ,i σre-vΕΙ!λόγ'~ "ίνflΚΙΙ 'ι γ"ουργι"ή Αι<όΦαοηΕ\Ι'ραφής "'υ =-
αl1τόν),

)., Νι, είναι κάτσχοι α;,,,λωηl_,ιιυ ΛυK!-ί,~υ~ ωόιψιιυ οχολtlιι'.' διωιρσβίιθμΙ<'.ς [~I1"ιδευσης πο"

τους ΕTfιτρέIΙΗ,ηΨΙΙΗΟΧ'\ρης lυχlΊΟlJοες1\,,,6"''''''ς ,τ,ιλΟΥ'Ι"ΥιαεισaγωΥ"1στην ΊΡ'ΤΩI'.Ι:',ΟI,Ι"

ΕκπαίδΕυα'1_

"



3. Να Εχου'.'υΗ<:,ρω.ημr1Χαν~Vl:iα,~ικόh"λι:~ ω~ "ΗοΨΜ ".ι για [ιο(ιγωγ"ι μf Τl1γ :"Lκήcηpi, Oil,'

Ι ,.ι(,.βΜιμ\ο •• "ι:.:ί'c'HΓ~ι" ι:,ίχ".ν 1\_ ;);I~ Ι ί
~. Οι ιlη[)φήψια, "θληn'.<jτρΙΕς Οα "p{)cH να Eic'l!l ~ά.τoxnι β~β<!,ω{)I'1~ιιυιψcτιη:λc. ση',

Πανιλλα"'ι<ές nπα,,~\ς101g, 2020 ή 2σ2Ι.

S, Νπ μην Ιχαυν εισαχΟιί ro τρίχαν Εισ( 12021) με τη νενι~ή αrlρά οε Τμήμα, ή flaaywyl~i'1

κατεύθυναη Τμή;..ιατ()~ των Γ!α"cΗ,στημίων "οι των Λ,Σ.ΠΑΙ.Τ,Ε, ~,Ί\ Α.Ι,Τ,Ι ..

t"U!J."rΡιι.αlιllα\'ομένων τω" Σ,Ε.ΦΑ.Λ-1.Ε,Φ "1\. της Ηρι.ίπl,ςΤO'J~'φοτ ίμ"οης στο μηχανuγραφι~ό

δελ,ίο.
6. Να.~πoβG:λoυναίτηΟΓI[~oα~ωγής ~αι Η' ,,,.αωλογητιχά πα\! προβΛέπονται οro Ι([φ..ιλαω ιν γι(~

,ην πεμίπτωσή τους.

7, Ειιισημαίνεται ότι οι αθλητές που έχουν υποβάλει αίτηση Υια ειοαΥωΥ'l στ~ν φιτοβάθμια

fΚH,ιόδιυση βάσει των δια,ά(Εων της ιιαρ, 8 fUU άρθρου 34 ΤQUv. 2725/1999, όπως αυτό

αντΙ~"Τ[{Oτάθ~"ξ μΕ ,ην ιιαρ, 8 ,ου άρθρου 18 του ν. 3708/2008, K(l\ πλι"po~ν τις τιαραΗιΙνω

πρoiίπoOέoεις μπορούν να ασΜήσουν ΤΟ{'IMuiWIIaτοuς με την ίδια διάκρι.οη Μσιτα uμέοως

επ6μενa Μα αΜαδημαϊ"ά Ετη από συιό nOu υπέβαλαν για πρώτη φορά "'τηση Ειυαγωγής

βάυπ (ων διατάξεων αυτων Το δι><.ι;ι:Ιωμαεπσνaoπάτα\ μξ νι6τερη νίκη ΟΕ διαΦΟΡiτιχή

διΟΗάΥωQ!1,.QU!'L~kQI!ΕνΗ διqιw.ί::K,ς,y'1..9'"ι>νΜmαl;('t~θξίαnό rouc:;aeItITtrt!tpLfE KatiI!!t

.ι;!άρκηα ",.ιν rra:'!'!PUIV(4! πλεuταίων πώ.ill-9-20Ι7 'ως Ι9.9~Ο21Lrφιν "tιό.(Ι ακαqr.ιr.~ι~<!

{!QS.YΙ(l;Q.QJlOiaο "BItrITf'Lri!ptn\!.Β~f!άλλειairnoru;I.ιrn:y"!~,

ΚΕ<ΜΛΑΙΟ 111

Οι α'J~~~ές -;w; ΙΙ€Pιπτωσ,ι.:ν Λ και e ι>,.χδι.,σύν ειΟΙ.Υωγl;στην Τpιιo~άOμ,α Εχ>ιαίδΕuση.xω~ί~

ηoo,,~,-ό "(~".oρ\"μύ <Ι« flc,,'yOv{(!l οε Τι,!:μα r\ ~Io",."~lY'.K~1{,.Itii!JuvuIf Tμ!:μαtoι; ,ω

1l('\' ..Ιi.ω""μΙω\' κ'\ τ,<!ν ,',.• 11r-.1.1λ Ι:ι;\ {,.~,-,.[. ή uE Σγ,,~~EP~σΊή!,,I,: (f:ur>,'C1I;,Ψ;ι,ψιj, ΚΙ>'

Λθλ~lτ~;-jJOιJ,Kar,' uf l()(:c.l,r, ••.,,' «'),θμ_ι, ,.\O«('(T[WI".
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Γ -ο-,-{Ζr;ι-,-ητiς/ιριεςτων ~εrιπτώοtωv Ι Κfι.ΙΛ, ΠΟ" πλιιρσύν όλι:ς H~ ,φοβλεπόμενες ΠΡ'Jϋ1Τ"Οέσειι;

κrΟΙνΟνιω γlrι ",σο;νω,;'ι οε:

α) ποοοστό ΗΕοεων 7lJ""\ετιιπλΕον του 'φιl"ιού εωα',τ£ων, για Σ.Ε.Φ.Α.Λ.Τ.Ε.Φ.ΑΑ

β} rιoσoσιό (Ιέο[ων 3% ΕπιπΜσν ωιο αριθμού ε,σακιέων, για τα Τμήματα και ε'σαγωγικίς

~ατευ6υνσεις Τμ'ιμότ,-",ντων nα"ε,ΠΙOlημίων.

Στου, ανωτέρω υnοojιΓi9,ους δlακΡιθονιΗ; αθλητέ,/ΤρΙΕς παρέχεται η δυνατότφα εισαγωγής σο

1.Ε.Φ.Α.Α.-Τ.Ε.Φ.Α.Λ1'1ιιε άλλη Σχολή ή Τμήμα nαν[nωτημίων και των Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε,και Α.Σ.Τ.Ε.,

ούμΦωνα με τη σιψ.ι nρστίμησ'lς τσυ~ σ':Ο μηχuvογραΦΙΚDτους δελτίο. κα,,! Φθίνουσα σΕιρά

μορίων και εΦόσον [I.φενιι~,i.χουν En\TUXflστις πανελλαδικ£ς εξετόσεις βαθμσλογΙΚΓ\εnίδοοη ίση

ή μεγαλύπ.ρη ιι) τη, Ελάχιι>της Βασης Εισαγωγής των Ειδικών μαθηματων ή πρακτικών

δυκιμΗ>ιών ανά σχι'λή, ιμήμα η [ισ'lγ",~ΙKή καΤΕυθυνοη (Ε.Β.Ε.ειδικώ" μαθημάτων η πρα"'K'~\'

δοκιμCΙGιών).άπου ouντpi:XElτ£τοια περιιττωοη, και β) ιη~ Ελάχιστης Βόσιις Ειοαγωγης ανά σxυλΓ"l,

τμήμα ή ειοαγωγικη κατευθυνση {Ε.Β.Ε.σxoλη~, τμηματος ή εισαγωγικής Kατεύθυνoη~), κατά τις

διατάξης ιου v.477"J/2021 και αφετέρσυ, oυγKεν[ρι~νσυν αριθμό μορίων τσυλόχιστον ιοσ μ το

lCO% ιου αριΟμου μ{',οίωντου τελευταίι>υ ειοcιχθi:ιπος με την γονική σειρό στη oυγKrκριμένΓi

οχολr, "ιο ίδιο α~πl:iημαίKόEΤO~ l.ω1) κατό τι~ δlOlάξ~ις (ης παρ. 3 Το,, άρ . .'. ιου ν.2δ2~/199Ί

.'πως ισχύι:ι, ύστιρα αιτό πρσοιιύξηση του συνόλου ιων μυ"ίων, για τΊν κάεε περίπτωση χωριστό

και μέχρι να ουμ,ιληρωθούν Ul προβλεπόμΕνες θέοης (ισακτέων κάθε ιμήμOlος ri Εισαγωγικής

Kατευθυνoη~ τμήμαως.

Ε,δικό γ!π τσι" Ι!,ιοψηψίους σι οπ"ίο, ΟlJμμεπίχαν ml{, ιανελ/ιιδΙΚf; <Ι,Eτ~ < Ί, \ Τοl) 10ΙΙ',ί",.

ΊlJIΟ και κατέ6εοιι" Φέ,ο<; ItfIX"VOvr:a1'l~~δοΛ,ί" χωρίζ νέα οι'μψ ωχ,ι στις 'ων,) \αδικες

ΕξετάΟΕιςΓΙΛ T[ll! lol",,,,., 1021, ο ορ,θμός των θέo~ων '.ωαΥωψ'ς τηζ "ν λόΥω .ατηVΟΡIΠζ, θ'l

Kατcινεμηθ<'ίuvαλ<.γι,ά μεταξύ αυTι~ν110υιnέλεξΗν να (',αγ,",νωθουν τον lolJVΙO1010 με τ" '1'0

oύι.rτημα του ΙΕΛκαι των υποΨ'lψίων 110ΙΙtnOιtf.av να F.,nywvιotolJ'I μ[ 10 παλαιό ο':' 'τημα '''Ι!

Γί.Λ,Τα ΠοΟΟΟΙ'λΙΙ,! Ι,,)Γ)κύojιοl'νμι β'IQ"Ojτις δΓiλι.θι.ίοες ρρ"ηιηοιις και,!, ην δ,ιιδικαοία arX\Koi,

Ω1\οβολήςτι)ς αιιι lοη~ "υμμιωχή~.

(j, '-IΟλητο'ιjΙf"ις 'ω" συμμπεiχαν (τι ΓΙ(!ν,λt,f'δικi:<. «πόσεις ΕΠΑΛ 2023 ΚΠΙ υπ".βαλ,~"

Μ,}χcιvογΡΙΙQ<h<)Διλιίσ Ι"α fLOHI'w\',i"ι, 1'1r~.ιτ<.r.,άθμιαΙκιια,δ, ,,(ΤηΟ" l:pιG"ύν Υια ης ΟέΟΗΙ;,ου

3% και 20%, κnυ', "'ρίιτ,ωΟI1, Τ'ι ιι '-ψοκύπ,,'υν μΕ αναλογική [,~αp,ωγή των VtνlKUHpWV

lΙ<ατΙΗ;[','νΥ"Ι '."i" ι\ι}ι:ιομπ",ι τ ", ".Ι1I\Λ(f1ην ω",Ψ ,\J",,<I'Kιι,,-,δnrι ΓΙ ,ι;ηλ"Μ): α) ce <ιΟΝυυ'ι



δt'K':ι.τo~, εKα~ό~10%)ΤΟ" αρ!θ~'oί>[ι(ι",,,,έω\, .r,'; Εν λόγω κ['τηγuΡ(\~, οε Σλ,~λt<"-,μΓ:llατα ι:α,

Ιω, '/'~\""I", [.'1([ΟΙ ,;:'ι'.If" "ων i:"",..ι,::nΙIΙ.'ων, fl{'HκαΟ",,'ΨΙ'\Ι",,'~ι""ίσωι; 'Ι! <; ''''''"~~;I~" ,."1

"ΨΙΙ', ιιl\ό του, οιωίοιις αΠOΦυ~τ()ιί\;,καθώς και (οΕ ~oι,'ι\ ομΙΙδα '-χολών, rι"ιμ<cιu)ν Κ::Ι

εΙΟ<Ι'ι'ΟΥικώνΚαπvθύνσεων των Πανεπιστημίων, ,"την 01'101"ησάγονται lιπόΦr:>ιτoιόλων των

τομέΙ,Ν. Κω' εξα(μεοη,lΟ ποσοστό τσυ JI!,~TjYOlJIlEV<JUεοαΦ(οu ανέρχεται CE1\0"e.""" IιΙνίε τοις

Η!αό (5%) ΤΟI) αρ!θμού Ειοακ,έων ηις εν λόγω κατηγορίας σε TIlιIIluTa και εισαγωΥ\κ,ς

Κα(£ιιθύνσπς ΠολυτεχVEcίωvκω Πσλl)nχν!~ών Σχολώl', σε Τμι\;.ιατα lατρικrις, OδoVΤιαΤPΙKής,

Κιηνιαφ\κι\ς Κ(ΙΙΦαpμ"',~υηKης κ'η τω,' Τμ~μά.ων ΦυC'ι~:Ίς, Β\ολογίας και rεωλοvtας. ε,Ίν

κιιΙ)ο!,ίΙ,ονΝΙ ω<;αντί(ι~oιxα ή συναψη ιιε τ~υς τομείς από TO';~οποίου, αΠO~L.,0"''1, και β) πε

lιoauOrU Είκοσι τοις εκατό (20%) του αριθψιύ Ησακτέων της _.vλόγω κ'ηηγορίιις στην Ανώτατ/

Σχολη Παιδαγωγικής και Τιχνολογικής ε~II,Tίδευσης (ΑΤΠΑI.Τ.ι.) και στις AvwtEρE, Σχολές

Τουριπικής εκιια(δευσης (Α.Σ,Τ.Ε.),ΟΕ Τμήματα ι;ου ~αθ()P,ζ()VΤΙΙΙως avτioto:x"- ή σι,ναψή μι

τους τομείς από τους οιιuίους αττοΦσιτ()υν.

ε'ΙΙ<Jημαίνεται ότι ο, αθλητές ιιπόΦοlτοι εσπΕΡ,νού Γεy.~σύ ι'ι Ενιαίου Λυκείου μόνον εάν είναι

κάτοχοι βεβαί\oWης συμμετοχής ημερ'lσΙΟΗ ΓΕνικού Λυκείου, Ηου TOlJ, χορηγήθηκε μιτά από

σHμμεt()xη .οι'ς σης Πι..νεΜαδικές εξEτά~Eις ημερησ(ων Γενικ';'ν Λυκι ίων, Kr(VOV(, νια ησαγωγΓΊ

""" αVΤίσΤNXατμήματα και τις ε«JάγωΥ\~sς KαtEυOύνσHς• ;.ι':μάτων των ilUVEr(L<Jιημίων.

εαν στην tEλιo.utuia θέση ιοοβι::.θμοiiv δύο ή περιοσότεροι υr'Οψ,IΦlO', ησ<"Υε,αι κατα σιcψά

'φα" ραιό" lru, ()σΒλ' 'τ~ς r "υ IιΕτ'.!)'£'

1. Δ\άκριυ~ <'ο άΟλ,lμπ η σ,l';'νιο, .. που ΠΕριλομβάl'"Τ;1\ στ" Ι1!ίσημο, πρ<'γρα"μα ,.,)ν

Cλυμπιακώ,' ~Υώvωv.

1. Νίκη στην αν,;'τατη καπιγ(φια το" αΟλήμαως ή το•..•.:rγwvίσl;α:οr"

3, Ι:.ψ;'nρου ΕιtI1lι'.δου {;ιι1φιu'l με ';.ίσtj τη σεφ" προπρ_ ι6~ηn,~ των 1,'''1piOLW'J "ου

, ,O~.,ίζHαι Ι'" unόφ,'ση του αμμόδ\συ ΥΙΙ!τον "ωηησμό ",,\OIJ",/l'';.

4. [.1'Ψ,lλύτεμο Ι;"Ομ .• J{f\" τίτλο [.'ιιο"δ';,ι' ΚΙ'.

S Ιι ,'ψtιn •.••c~ '.l1ιπάλι lan[1.'lOi ίc.r:bLt:νEP\,~:Iαl"'liI:)<J'Oκ}"i~ωιιrι.

α αΟλη,ήι;/τριι' 'lΓJ" ,',,,άΥπω <J' i.E ".Α,/>'-Τ.Ε.\Ι,.,\.Λ "",,:,N'(":'H~Ι νι~ ',,,,';,')JEI~,,\:Lτι,"

.:15,~ό"1ft'. TO~G')} ,'~I,απ,,; σ iυ ω,οίο οημcl'J"- Ι~ δι ••••',:,;> η,μ ;1('.(.,1 Ί ']Vο",,;" f.'I' ~', ΓΙ ο~~~"\'~Ί

~:)'.', [,j.oό,,"', ." .• ,ι:' μ'1 'Ο'"ιι 1Ι'_'1IΊςυ.ι.ο xop~ ,!εί ι ην c\δ~ι:( ,1:-'" αυ',,;.

, ,



ΑΔΑ: ΩΨΦΥ461V:ΤΛΗ.?iΟ'

Τ" mιψCl με ανι.πι,ρίες (ι\μει\), τα Ωπα!."{χουν Χ"ΙΙ',,1,Ο1ιΗΟΤΕΙ"nλητiς Q,lGτην [ιδιχι\ [!lιτr::>r;ή

"ι<, ΟΙ'ψ. 5 τ(." ι'φΟρ,,,, )'.' ".υ ν. 27)5/1'):),". ΠΟ"''.''"''''''''' tol')\' Tριτ(>~ίι(::μ:.αIcK'Inli\~'ln~ ~'J<<i1:,

OPI\<JIIEVUσιΟ ανωτΙρω κrφάλαιο f1EOLJvIiUCIOIIίoμε τα οριl.όμι.να οτις δωιάξειι; της παρ. 14 του

άρθρου ~4 T(lI>ν 2Π5/19'}9 όrιως τροιιοποιήΟηκε με την παρ. 3 ιου άρΘρου 38 ΤOLJΝ, 4115/2013

(ΦΕΚ 24 Ν)

Οι διατό:ξιις του άρΟρου 34 του ν. 2725/1999 Εφαμμ6ζονη:l'. ανάλογα και στους οι'νοδούς'

αθΑητίς, οι 0110ί0Ιαγωνίζοντω μαζί με αθλητές με ιιναnηρία. ό11ωςκαι όπου [(11ΙILτείτUΙαιιό το

πγώνιομά ΤΟLJςούμφωνα μι τους δu:θv£ίς κονονιομι>ί,ς ΤΩυ0'""(111 αθλημ'Ηος "αι σημΗώνουν

ης εξπφrΤΙ<f'ς αγωνιστικές IiteI.p(OHr;τη, παρ. 2 ΤΟυάρθρου 34 10ll ν. 2725/199'J,

Με την ΕιιιΦύλαξη τυχόν αντίθπων διαηΊξι:ωv σχετ,"ά με την ειΟΟΨο1γήtOLJ, ora Σ,Ε,Φ.Α.Λ,-

Τ.Ε,Φ,Λ.Α. η παρούσα αφορ(ι α'ιο"λειστικά και II"νf1ν στα Εξής αθλήματα ΑμεΛ: στίβο,

H(lS,IAoO(CI,μπότ"," (bocιia) ".ιL η5ιχόπρα στο"( πιλότους που ογων!.ζονιαι οε αγώνες

ποδηλασ'-ω; τάντεμ \tand<'Il1).ι>τουςαΘλητές - συνοδοΙΙς τι.•'" αθλ'ιτι:,ν του στίβου με 11μσβληματα

όρασης ~αι ΟΤΟlJςaflIιIjJir; - ouνcIiotJr; των 'Hόμ'~\' μΕ αναπηρ,α rιυυ ιιγων!.ζονιαι στο l'π6το([(.».

ΛΙΚΑ!ΟΛΟΓΗΤιΚΑ ΑΟΛΗΤΩΝ. ΤΡΟIΊΟΣ, τοπω: ΚΑΙ ΧΡΟΝOl Ί'ΠΟΒΟΛΗΣ TOVI,

Οι αθληη':ς!φΙΕς πΟυ πληρούν τις τιρ(ιίίτιοθέΟΕ,ς των πφιπτr~oεων Α, Β, Γ' & Δ' 'ou l(εΦαlια,o J

!ι και επιθυμούν την εισαγωγή ΤΟ'lς στη\' ΤριιοβιΊθμ,α 'Ξκπαι5ευση ουμπεριλαμβανοlιένων των

)..Ε.Φ.Λ,Α Γ.Ε.Φ.Α.Α, το αKαδη••..ιί~ό έως l02'~2021 lψίπε! .0 υιιαβάλουν τα "αpα~ότω

~l<αLι,λογrτ'κα:

1. Αίτη"η/υπ\.ί,θυ'νη δήλωοη. για oυ,ιμπoJι.l\ Cι1ηδtαδι."σ;π Η,ιλογής αθλητών για ηΟ'1γωγή mην

Τριτcβr'ιi)μl« f.noibι<JOI}, με βεβα(ωο,ι ιuυ Υνη"ίου πι, uιωyρπφ,'lς αιιό δημύοια υnηρωίπ (π χ.

απ, (ωωνομ,κό 'IJrjIJal. U1fI"0110!."ο αθλητής ΙΙιιδιιλώ".ι τη Iiιι'iφ,οη βcισει της οποίας ιι,ιΟυ\ιεί

νι, ειua.;:θε iστην φιτοβάΟμιl:l. πlιαϊδ~, "" ι. τΟιiίJλημα ή αγώνιυμα αBλr'lμιιως σω οποίο οημε(ω<'Ε

"ι διόφιο,), την "αΤ'1γορια RUI1'ηXPUVUAOyi'1[ης διάκΡωης, "ασ,;'ς κω {Q ίcoς .ma ΊΟ 0110(0
l'nέ~αλ< .'ια πρΙ:'.-ιηΦομ" αί,,)σ,ι ηοαγωγ'ιζ ως αθληιιl, "IL1VΤριτιψitl)μ,π Εκr:αίδειJ(OI),(~λ.

Q ι~lιμ J,"~οΥl!l!.!'.ι!./j.!.ΗlI" '1'''-''f,'1.~,,_(,ίτ η '-'J)ςIj! f!Ιιl QυVIl~_QΔ\~!Q.Ilς1
ι. Ο, αΟληΗ'ι;/ιμι;": ιιου διl.>:,\",,,ίιν ηοαγωγ.ι οlην Τριτnβι'ιθμιll. EX".~lt;HJ-)'1

"", ".' :"'.ΙΙIJr,ι'\,,,II" '1'.' " '"; ;.Ι.(jι f\.11 1.F .(: Λ.Λ., ,'''Ι'' i" 'l \ Ι.'. "". ( ,,~ψ.τ,i!<:'.v....!C!.:.'.. [.Ι~'--"-'λ\".~ .•..( ,

"



;£.J('Er~ δ,Iί;~,,{'υν ""lν uίTlιι:<ήtuι>ζ J.!l\,--!I~1>.~m.\!!".!LlΚΙΙΙ"δ.Kόιφ~ llJ 11lr1llo. tl Πι"

ι ." Υ ;"':~', καπ,:,;'υνι;,ι ,'!'ι'.II;yη~, ι', ~ 1,1"'',,), tfJIC,~.i:~N "'''. ':'," t.,: .11,,\1Ί !. kf1', ι,.)".,. 11

~.(.Φ.A,".-'1.E.ΦAA. 'οτι; ωωίο ΗιιΟυμούν vu HυαxOσ~ν,

3. ΕυφινΕς ΦωfOCΙVΤίγραΦσnp",~ciTur:n, Pcpuiwσn, "ι ακριβούς α"ΗΊράΦου βεμαίωσ~ς Trl';

Ι'F-Vω\ς[~':ιμματf,ας ΑθληηΥμο'-, (Γ.ΓΑ) ή Υιωυργl"ή Απόφcωη εγνΡ'IΨiς, [(;ιό Ίην ο<:υία νι.ι

Προκύιπη ό~1ι;ιιιeλη:ής είνιlΙ Εγγεγραμμένο, μ<;τη διακριση ΤOll()τον EIl'ilKcilIiva.(1 που ΊηPE,~σι

σr~ Γ.Γ.Α.
4. ΕυΚΡ'.νέςφ" ω;ι'r.,γρπΦο Τ'Ίλι;lυt:1'.όλuοη, αl:ο Γ,Λή Ίί,λου (~ιιόλ(jσ'lς ~rι' πτυχίου ΕΠΑΛ.

~.,Eυ~ρινές φω ,οαν':ίγραφο Δε;.,τί"ι' /;οτυνομ,κIΊς '1α,..-:ι',τητοςή ι'ιιυβ"τημlου.

1. Altnon/lInrίιOuvn δ~.λωση, για οιψμποχή στη 6,πδtκασία ,-,,[λογής c:Ολητών για Εισ"γωγη

::πην TPlrnpiteIlIil Εκιιαίδευση, με μεβαίωση του γνησ,ου της ωιυΥραφής αιιό δημόοια ~lIηρεo,α

(π,χ. ΚfΠ, ασπνομικό τμήμα). στην orιoία ο αθλητής θα δηλωνΕΙ τη δlάκριση βιi:σα τη, οllοιας

ΕπιθιιμΕί να EωrιXθεΙστην τριτοβάθμια απα,δΕυση, το άθλημα ή αγώνισμα αθλή ματο, στο Oιto(o

οημείωσΕ ~η διάκριση, ην <αΤ'lγOμίrικαι τι: χρ~'10λΟΥί(lιης δHI~ριση" καθώς και το έτος .ατά ~o

οιιοίο ~IIΙβαλE για ~ρώτη φορά αίτηση ασαγωΥής ως αlJλητής στην ,ΡlτοβάlJμι(l Εκιιαίδωση. (ill;,.

Oυνnι.l\ενO υιιόδΗνμ", ιό~ν λόνω α(ιηοης/uπεί'C\Jνης.Μλω,'!!I..dc

1. Οι αθλητέ,!ΤΡlες 110" ('ilE~(jl"DUV Ηοανωγή στην ΤριτοβάΟμια Εκπαίl\ωοη

(Τuμιιεριλαμβ~νομfνwv των l,~,Φ.Λ.A.T.E.Φ,Λ.A.. "νEξάρ"ι~ι;. ,Τ' o~"μπείXΓ~ν ιιτ!~ 11ανΕλλι-δ,Υ.fr,

ί,ετάο,!ς. δ~λώΨJυν πτη', α:'ηση !{'ι>ς "iv :ιEpimworl 1 I'UCΗδ.,:όιιρα το Τμήμ", την

flOaYWYLeri ~αΤEί,Θυνση Τμήμmος, των r:{'.v[πω\~μlων ~(>.Iτω' Λ,Σ.nΑI.Τ,Ε. και Λ.Σ,1.1-. 'i

Σ,€.Φ.Λ.A.-T.E.Ο.ι\.Λ. σιο οιιοίο εΤ':ιGuμοίιννα π~α\ <!Ol'JV,

:-" Ειικοι"ός ΦW,σαVΤίγ<Jαφσπρω'{"Τυτ:ης ~Eβ"ί"'oης η αΚΡΙ~O',',ςανnγρlιΦ<'υ [ιεβαίωιιης ιης

ΓΕ'Ιω;ς Γl'ιιμμΙ'.τ<.ίαςΛΙJληηομο.j (Γ,Ι.ΑΙ ή γ:-ωυΡΥικήΛπό~x,orι ~γγ,"rι'~1~. ι\'ιό ΤΓlνοποία να

Τ<ΡΟΚ.'"(Η όη <J ιιC!λητr,ςείναι ι γΥεγΡαμμfν,~ς μ~τη Ι;'.πψισή , __J ο;ον ,-,δι." rιί'l('~;ι π<,ιι τηρ"ί,<Η

cιη r,r Λ.

lJ..lI'~~lvEi, ιt :ιΥ,"α>-τίγραφ" ιίτλοιι ωι,;λυιJης {("ό ΙΕΛ:i ,ί,λου ct", "ι.'ση, ~ι.. lιι'-'χίσ,,)EilAt..

!>. ΒΕβαίωση tll~ οlκ>;ί"( αθΧη"κι'ι, ομοσπονδία, Υ'" αΟλψι':ς κ:., "fJλl;ψ,ες ;ι,'ι) '''J.ταKτσίIν1'1L','ς

Ίi~νί.η οε τι"y,;ι\ω.ιto ;l[JwιΙΙ'::,r,μσ Γ; Ιη Ιως (;η ""'Ι (', IΙC:''''.:Jί'lJl.αί,<IοφωΊΜ:λ;1.-'" α""'ι-"'V
~ιι'ι:ιltΙ:"", \,",••~ r.,':jJ(:'V _ viIJV y;.,~ω.ών. cι>ιiβ:.ο'v- \,.-.'.\';~I.c';, σc ηΙ,~':"!ίΙ"H1ΙΙ ",\,,)~:;,μO",(,

,,-:\<j; '["', ''; <H~ν οl!οίι; Οα β"ρ'rJl(~\'παl ι-,1<,λ 1'{'-"f φ:.ιyμ~'\ '\" ί '/Ψ" ,., 'ι):lόΊ,):ψι,', 'ιι'ι; ι ,c,; .''''1, ΤΟ.Ι

...•--.. '\"~.,Ί ",



ΛΛΛ: ΩΦΦY~OMΤΛH-2I<Ψ

εllTό~1"U ξτους 202υ ωι (".v καιiοιη ΙΗιιια,ή η ολσι<,λ'ϊρωσ:)ΤΨ;ανωνωτικrIς διαδΙΚΗ0ίπι; λόγω

του κ"ρωιιο,,,,) coνίd-19 [r(TjII (IJl'L'lΔ1~g.~d...Iffil!lI'.Qίtlaμι ι",η\ "συ ""E"ll)at ν(κl) Κ{Ιι!!τα έτη

6 ΕυκρινΕςφω;οαιι\ίγραφο Δελτίσυ Λστιιν[>μικήςΤΠΙJιότηπ:; ιΊΔιαβατηρίου.

1. AirIJDIJf""uJOUVI) διΊ.\ωση, για συμμπ{'χιϊ οτη διαδικασία επιλογής αθλητών για fιοογωγή

στηll Τριτ"βιiCμιπ Εκπαίδευση, με βfβαίωοη ΤΟυγ',ησίου τη~ υπογnαΦ!iς anQ δημόσια υπηρεσία

(;ι.χ. KEn, αστυιιομικό τμήμα), στην οποία ο αUλητή~ θα δηλώνει τη δl'lκριοη βάσn τη, οποίας

[πι6υμεί να HoαX~Eίστην rPllOI3QUiHn Η'ωίδευση, ιο άrλημα ή αγώνιομα a<!λr"lμfΗQςιπο 01,010

οημείωσε lη διάκριση, την κατηγορία και τη χοοllολογία τη~ διάκριοη,:, καυώς κπι tσ έτος κση, το

αποία υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση ειοαγωγής ως αθι,ητής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. I~
aυν1μ.>!!νa.\!πόδΙ(I!ΙΗIτης εν λόγω αίτl)αηςΙυττευθυνης δ~λωoης)

2. Οι αCλητέςfΤΡΙE~ποιι διεκδΙ'..,ύν tισCιγωγή στην 1ριτοβάΟμlα f-KnaibEut!I)IIi"awΠανΕλλαδικών

E~ιτάσιω,' ΚΠΙ£χαυ, υποβάλει μηχανογραΦικό δελτίο δηλιίJνσυν οιην ,llτηση τσυ~ !.~

ΞΙ, rυ'φιvέ~ φωτσαvτίγραφn Tιρω!όωΠ'1~ βεβαίωσης ή αKριβυυ~ αvτlγpάφσυ βfβα,ωσης της

ΓεIIι~ής l'ραμμmΙιας ΛΟλητισμσυ (ΓΤλ) ή Υπουργικ,ι ΑπόΦαοη εγν"αΦής, αΠ" !ην ,>ποία ν{1

ΠΡΙικl)IΙ":Ι.jτι ο αΟλητής είναι .γγεγρ"μμiν~ι; με τη δ'ά 'μισή τςι" στ 'ν ειδι~ό πίνακα nQUτημείιαt

στη Γ.Γ.Α.Ι)ι εν λό.•..ω βεβQl':'.'r.ι~ ri Υτ,aυργικέι; ΛιωΦ,ί,>ης \ω,' αθλ.'υ)νΙφιων Οα np£J"'1 να

Φέfιου\' σειρά lΙ~α[εραιόΠllα, διάφωης, ΌύμΦωνη με τη με <φι(1ι-l115~u/C9--o5.lOJ ~ απόΦ('ιοη

του ΥΦ"flοlφγaύ nαιδrίας κα: (JPIΊJKfUP(r.uJV, Πα)ιπσμού και Αθλητιομσυ .Ιν/ραφή αθληlών μι

αγωνιοnκ{ς "".σ~ρίσεις στον Ειδικό πί',ακα δLιIKρίO~I"ν 'η~ r. Γ.Α.π" άρfJΡQυ34 ταυ v. 272~I1999

όπως ισχόΗ, μ~[(\ τη" τρσ'ισπo~ηoή Τ[}υαπό το άl,ΟI,U38 ιιπρ, 1 "ω 2 του Ν, 411~/20B(ΦΕΚΛ.

2'1
4. ωKι,ιν,;~ ΦW1ΟΙI\'!IΥραφοτi,λοι' ant'>AU;;IJ': {~πόf ΕΛιΊτΙ,λ(,υ απόλuσιι~ και πτυχίοιι ΕΠΛΛ.

LIl_~~'!!~'ο 'Ι q,~.!,!Ι!':!!,.χιΊςκαι!!'_Δr.λτίο Α"!.<!'@ l'_.KJi!J..a_'ηg~r:lli!U;~'!_"'-".Qf! άJλ,,~ ,.",---!!-,!ό .J ι' "'<;



~. Ι,ίιr~oί;.ιυπωίJ\)νl] δflλωσΓj, \,Ι:Ι ουl(,ΠΤΌΧiΊ0,"1 b;u.cMr",la El\.ιI,[)ν"I~αJλί"ι\ων \'ΙU. ",σ.~"'γ~

omv Τμιτο!!άθμισ ΕΚlιαίδευ[)η, με βεβαίωση ιου γνηοίυ.ι ιης unOVPOq,I'I~ μτό δημόσια uπηΡf.ΙΨ'

(11Χ Κi'f1, .:ιoτυν{Oμι~όφι',μα), στφ "ιι"ία Ο αθλητή~ Ε;αδηλώνει τη διό.φωη (:άuι\ τη~ oπo:α~

ιπιθuμfί ~'α ιωαχθεί ΟΤ'1νιριτοβό.θμια εκπιιίδευοη, το άθλημα', ay';,VΙUIIHα~λή~'.α!O~στο οποίο

σημEίω~~ ιη διι'ικρωη, την KHtrjYOr,lrικα, τη χρονολογία Ι']'; διάκpt(lη~. ~"θ,~:; και το ί:τo~Kστι'cΤΟ

(>1:0ίοUΗ~μαλf"ι'! ,ιμώΤlj oj>οράαίτηση noιIywyli~ ω~ αθλητή, οτην 1Ρ(fO~άCμιαΕκπαίΙruοη. ωλ,

!".\!.~.ill!!'~'ι9j,J.:cι:.9l.Ξ-;~l-l(llηςΕνλόγω Q i,,'1'-'-'1<.Δι!1ευθυν(l•..ό.ήλωση(j

2..Οι αΟλιμΙcjΤρ1ες JΙO';διε~δΙKoυν εισαγωγή οlην ΤριτοβάθμΙQ εκιιαίδευοll μ~σω ΠΙΙVΞλλαδl~ών

εξετάσεων κω [χουν ωtoβαλι;, μηχανογραφικό δελrίο δηι,ωνουν σιην αίτηση τους την

ΠΖρίιπ",ση 2.
3. ΕυκΡ,νές ΦωτcανιίΥραφο πρωτότυτιη~ βεβαίωοης ή ακρ,β(>υς '-Vιιγράφου Jιφαίωοης τη,

rfνι~ή, rΡαμμα~εια, Αθλητωμσυ (f.r.A.) ή ΥτιουΡΥικήΑπόφαση εννραφΓ,ς, από την οτιοία να

npoKiJrr!Hότι ο αθλητής εΙνα, £ννεΥραμμένο, μι τη διάκρ,οή του οιον £ιδικό πίνακα που τηρείται

σrη Γ.ΓΑ Οι ~ν λόνω βεβα,ώσε,ς ή YΙΙOυΙ>,/ι"έ~ΑποΦάοεις των αθλητών/τριων θα ΗρέΗΙΙ να

Φέ~',υν ΟΕφ('ιτψοπραιότητας δ,ά~p,('η~, σίιμΦωνη Ilf ιη μ~ αριθμ. 115%/O:J-05.2013 απόΦαση

του ΥΦΟΠΟΟΡΥσύΠαιι'iεία(.Κ<Ι,ΘΡ<lσκευμάτων, flολωιιμού και ..~θλητlOμoύ «ΕΥΥραφ,1αθληrών j!£

ΙΙl-,ων'ο>ικι'ςδω~pίoει<; στον εΙΙ",ό πινο 'α δΙJκρίοεων τη, f,r.A.,-ou ,,,,eρ,,,, J4 τοι' ν. 2725/1999

οιιω, ισχύ,'., μπα την τΡοτιοτιοίησή tOLJαπό Η. όρθρο 3!! π<ψ 1 Κ"Ι;;' ,,"' Ν, 4115/2l'l3 (Φ::ΚΑ'

241.

" Eυ~ριν[<;Φωτοω/ιίγ, φο τίτλο\! αηόλUQηι;'Ιπό rCΛή τίτλου απόλLJΟ'lςΥ.αΙJιιιιχ;,'υ ΕΠΑΛ.

S, Η ~~_(ψ.ισJ]_'!.IJ.k'lJ,!τοJJlΛ...Κill.!2-Δελτίο ,\(Πονοl,'~.ik..Ταιιτόται<ις δE~ .Ι,ιO!}ό.M,,-ντ~l(';J£!.E!lJ~

!illS'!iIli.~t2UO;K(1";'5,.Q-:lδ,u~~'Ο.9j~.:cι:J]".~~(;',

ο, c;;C.'.I:'~ς/φ1~ς l,ε 1rι\I":rι"~Π"'J~λJ"ήν,οu:; .~¥ώνες όλ~ιν τ~'ν Κ"tη;";:"~ι\Ι Κ"-'}" νίκη οι

fla,', λ/ιi\i,,,,,ς 1\'αθ';H~O':'~_Σχολ,κούς Ανώνr.ς υΠOβCι.'.λ'~υν,ε<\: .,υV E~Ι';,'Ι'",:;ν να lφ' Π<>ίιν\'l"

< ,"ΙO\'lιJ;1'IΚυ. ιιεΤΙ~~\l0 δ"'Kp,,-,ε'~5(,,~<tktOl(lΥ'" .ο~",ί"''ι-rι~J'', {να γιο :'.:ι"οε ,-"ό.κ,'Ι'ΗI'

P--,;"ωψ.ί~',},!! ('.τι θα πρ;'",.' 0), υιισφήφωι \'0.( Ii,.ιβυ 'nuv ,;,.,.':, o")(,,,ι~. ,.i \'\v LV :.:ψ.,

~••",'ιιλ,o, Τ"μ,,..::ψ';-',,ιι 'ι';'::.l:"'tD~"σουν ••.τΙ' ¥ηοll ,>γζί" 11,~,δ,i ,.;(. r,\I 7")[~Ι;,K,!'.ι~ήδ' ;vΟι' ,''''-Ι

).,.;..•• C""ΙΙ""όΦ'.ιαι "αi"ΙΚ"!\"'~) ολ.:-:J;.lj'J",μ,:",) Π'Ι (~::,;ιλι. •. 1' ι'Τ',(I,!__"Ι1Ι{'Τ'ό"-". ',"_'ΙΙ~,

ί;i;"?,.ψ: :~'iν(tt~ .r,u ,,~(ηoι,T""~, ι:r,dώς '...1 tC'.ι.tκ",r\'.:ιj"'~/' ,ωl' ""ΙΙ,~••Ι:,":" ι,ι':"



Η αΙτηση και 'α λοιπά δικαιο'\ΟΥηηκά: ΙΙΠOβάλλOVΙ;αι~ια το lτo~ 1021 τα)(ιιιiρομικώς, με

αιισ(ημένη ειιιοτrιλ" kιι..illα/yj,ιW!,}!L~lillvία2ΦΡqy.ί~ας ταΧ!!Μ9J!.Ιji"ς ιιΠ'ψεσj,g,ς1,αηό 1O:V

6' OKτω!1~ίoυέως τηΙό16" Οκτωβρίου 2011*, στη Διεί:θ"νση ΕξΠΟ:ΟΕωνκαι Πιστω<Οll1σ~ων:ιιυ

γπo~pγειoυ Παιδείας γαι ΘρησΚΕυμάτων, για την Eπιτρolίή Επιλογής Αθλητών, κ"ι συγκ[κριμινα

uποβiιλλοvrαι ο:ην σκόλ('lu!Jηταχ"l;ρομική δΙΕύθυνση:

,

~-------~--~-------- '-ΥΙΙ('llΡγείο Πσιδείcις κιιι θρησκευμιίτων

Λιευθοινυη Εξcτάσιwν κΙΙI ntOI'OIIoιrjOEwv

Ανδ;:ιΙα Πιtιταιιδι:έo~ 37

T.K.1S121. Μαρσ.:ισι

Γραι.jι~ιι. IJ;)9(i

"Εnιτρ.:ιn~iΕ"ιλοΥ"ς ΛOλητWνέτους 2021"

r", Πφ:.....•οόΗρες ιιλ.1ρoφσρίLς οι ενδιαΦερcμενοι μ"ορούν να απευΌυ~()Hαι σΤα <ιναγΡI1Φ'J,ιΙΎQ

στην εγκύκλιο τηλiφωνα. Για πληpσιt>Oριες σχη\κα μΕ τη" έκδοση βΕβαίω"'1ς Εγγριιφής στ"ν

. 'δικό πίΨικιι ΠOιJτηρείται ('τη Γιν'κή ΓραμμαΙΕiα Αdληιι~μοCt ΙΓ,ΓΑΙ. IolIιOpOCtIiνα απ~υθl'ιν"VΤαι

-'ΤΟ213-J316000 (τηλ~φωνlKι\ κένφσ Γ.ΙΑ). Οι υΙταψήφιοι θα Iolnopioouv να πληΡ"Φο •.•nθω.ι;ι 1α

J
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f>•• nφ(τιτωση 1.

ο
Κ'" ""ιθνμώ "jU .,-"ιιιωνή ~oν'
1,0.Τμήμ" f Eιmινωνι.ή KIΠ.uauνcη.
ΚΩΔΙΚΟΙ Τ~ι\μ",σς Ι Eισo.ν"'ν,"ή~Κα"ι,Ουνοης

θ. nφln,ωση •.

ο ,." MHMNOΠ'AφlΚσ""Μισ >Το'" .ω.ι ,,""'''ΝΑ Μ' ΤΗ",Ολ "" π ~ 0.00,. ΔΗ""""""ν Τ. 'ΜΗ"'ΑτΑ 1<,"σ, ','ΛΠ"'."
<Απγ"γ,,,,,, IMHMATΩN:Π~'"'ΙΙΙΑ 'OΙΙΙVMOΝΑ"'A"eo. ,"'01"" ,lPo.ΣA"'-"'"' Το.' rιNσΛOYTΩ~ΜΜ,ΟΝ "'σΥ.

Τα/ο''';'' Φορό.πον ονl,μι't<t>:"o,,~ nαv,λΜδι.iζ ,ξΠ'ί,,«, rΕΛ- E~AΛήτ"ν το tro, .

f,," δΕν ""ι1θάλ",. <η" unoup~,.ιj anόψαc-η ~ rηυ ε.θιιΙ','<1~ ιγγρaφιjς <~';δ«iιψι<π!ς C'a{ οτό" c,δικό "ίνπκ," τ/<
r.r.A σUΙ',ι.\"ρώοrε "'" "ρ,~ι,όιιρωτρκόλλου fI){ υίτ/οη, 0..-"''''-Ριικάτω ",Υό.
'ι'χω unoβάJ,M' <η. "r,IJ ••.ΠΡωτ " __.._ α;"Ι"'1 ν''" εννΡαφη "'ο •• ιδιι<όnίv',," τη, r ,Γ,Α.

1'1-""0"", "',...,.;"''' .C<' Ιη.\"",,, '-'<Ο",.",''',,.." • ,,,,,ψα. ή"""""'" 'f" , uλ"α,"'ι "" ,,'''"~ "ι" ό~""" 'ήA~'", ;ο, ","oc.' , ,.•' όl,,','α.",
Φυλ(,,,,,,«>ο,"!,,"'''' '"Ι"'"'""~;"'. ,ο'' , ".ο;' "" ""'~, '"" "ο,ψc~ '''.'.- .". ", "'''00''''''.' .,,'" """'" "., ι, '" "'" "''''Μ'''''" 1>1"_''''
ι"ό-"'''" 'C"""'" ,',cφ"",. ~, Ι""''' ό"''', " ".'.1'" ." οώΙΙ" .:, L";~' ,. 'ι,ι,,
111" "'.'''''''''''' "'J """"'ΟΙ' "Νη"ις "."""''' Ιη ";ΑΠ,..,,' σ' ,,",,~.', ,..,.,< Γ,',o,,,~"ύ< - >,o"','-.,i, '''''''t.,' >ό ,->Ιο, 1'''''.':,>"'0;-
;,,~."_";" '" "P"!'λ>.",~"..Γ"'''''''"'- .....-<'''0',,, >" ",. ι'' .'",","-,.~, ,,,ο Τ.'."..Ι,.'" "00'-"".'..'-"'."'0' •.,," "'" ης","""," ρ~',,'..•
C';"~ .. ,~,'-"'0".""'r.oIό ,," .;οε",,,, 'ο', "'" Ν.21"I" -., 1",::.'.,- '" Ι


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024

