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2. ∆/νσεις & Γραφεία Β/θµιας Εκπ/σης,
Γραφεία Φυσικής Αγωγής και
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(Με την παράκληση να κοινοποιηθεί
σε όλα τα Γεν. Λύκεια, τα ΕΠΑΛ &
τα ΚΕΣΥΠ της αρµοδιότητάς τους).
3. Όλα τα Παν/µια, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.Τ.Ε. και
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
ΚΟΙΝ: Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
(Με την παράκληση να ενηµερώσει
όλες τις αθλητικές Οµοσπονδίες).

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2011-2012.

Για την εισαγωγή αθλητών αποφοίτων Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου, ΕΠΑΛ, Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή ΤΕΛ
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 εφαρµόζονται οι εξής διατάξεις:
α) Για τους αθλητές που έχουν πετύχει διάκριση (νίκη) µέχρι και 7-10-2008, σύµφωνα µε την
παράγραφο 12α του άρθρου 18 του Ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210 τ.Α΄/8-10-2008) όπως αντικαταστάθηκε
µε την παράγραφο Γ2 του άρθρου 45 του Ν.3773/2009 (ΦΕΚ 120 τ.Α΄/21-7-2009), παρατείνεται η
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121 τ.Α΄/17-6-1999) για
4 ακαδηµαϊκά έτη (δηλ. έως και το 2012-2013). Ειδικά οι αθλητές που έχουν διάκριση µέχρι και
7-10-2008, εάν είναι ανήλικοι, µπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εισαγωγή τους στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση έως τη συµπλήρωση του 22ου έτους της ηλικίας τους. Οι προϋποθέσεις
και ο τρόπος εισαγωγής αναφέρονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 της παρούσας εγκυκλίου.
β) Για τους αθλητές που έχουν πετύχει διάκριση (νίκη) από 8-10-2008 µέχρι και 31-8-2011
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121 τ.Α΄/17-6-1999), όπως
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του Ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210 τ.Α΄/8-10-2008)
και συµπληρώθηκε µε την παράγραφο Γ1 του άρθρου 45 του Ν.3773/2009 (ΦΕΚ 120 τ.Α΄/21-72009). Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εισαγωγής αναφέρονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 της παρούσας
εγκυκλίου.
Τα δικαιολογητικά, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής τους αναφέρονται στο τέλος της
εγκυκλίου.
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ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ (ΝΙΚΗ) ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 7-10-2008
Οι αθλητές που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις εισάγονται κατόπιν αιτήσεώς τους:
α) Είτε σε οποιοδήποτε Παν/µιο ή Τ.Ε.Ι, εκτός των Στρατιωτικών, Αστυνοµικών σχολών και
των Ακαδηµιών Πυροσβεστικής και Εµπορικού Ναυτικού, χωρίς ποσοτικό περιορισµό και χωρίς
να απαιτείται να έχουν υποβάλει µηχανογραφικό δελτίο (Κεφάλαιο Α΄).
β) Είτε σε οποιοδήποτε Παν/µιο ή Τ.Ε.Ι, σε ποσοστό θέσεων, σύµφωνα µε τη σειρά
προτίµησης στο µηχανογραφικό δελτίο, εκτός των Στρατιωτικών, Αστυνοµικών σχολών και των
Ακαδηµιών Πυροσβεστικής και Εµπορικού Ναυτικού, οι οποίες δε λαµβάνονται υπόψη κατά τη
διαδικασία επιλογής (Κεφάλαιο Β΄).
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄
1. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιµου σχολείου ∆ευτ/θµιας Εκπ/σης που τους
παρέχει το δικαίωµα εισαγωγής στα Παν/µια και στα Τ.Ε.Ι.
2. Να έχουν ηλικία 17 έως 30 ετών κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης για εισαγωγή
η
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ως αθλητές. Εξαιρείται η 1 Ολυµπιακή νίκη για την οποία ορίζεται
ο
ως ανώτατο όριο ηλικίας το 35 έτος.
3. Να µην έχουν εισαχθεί σε σχολή ή τµήµα της πρώτης προτίµησής τους στο µηχ/κό δελτίο
(εκτός των Στρατιωτικών και Αστυνοµικών Σχολών, των Ακαδηµιών Πυροσβεστικής και Εµπορικού
Ναυτικού).
4. Αν η νίκη έχει επιτευχθεί σε οµαδικό άθληµα, θα πρέπει ο αθλητής να έχει συµµετοχή σε
περισσότερους από τους µισούς αγώνες της διοργάνωσης. Αν η διοργάνωση διεξάγεται σε φάσεις,
θα πρέπει να έχει συµµετοχή σε περισσότερους από τους µισούς του αθροίσµατος των αγώνων
όλων των φάσεων.
5. Εκτός από τη νίκη σε Ολυµπιακούς, Παγκόσµιους ή Πανευρωπαϊκούς αγώνες, σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις ο αθλητής πρέπει να έχει επιτύχει τη διάκριση από 1.9.2007 µέχρι και
7.10.2008.
6. Η νίκη (ατοµική ή οµαδική) σε Ολυµπιακούς, Παγκόσµιους, Πανευρωπαϊκούς, Μεσογειακούς
και Βαλκανικούς αγώνες πρέπει να έχει κατακτηθεί µε την εθνική οµάδα. Ως Παγκόσµιο ή
Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα θεωρείται µία και µόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά σύµφωνα
µε τους ισχύοντες διεθνείς κανονισµούς του οικείου αθλήµατος. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών
και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα πρωταθλήµατα λαµβάνεται υπόψη η σηµαντικότερη
διοργάνωση που ορίζεται από την οικεία οµοσπονδία.
7. Ως Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνιο πρωτάθληµα θεωρούνται µία και µόνο εθνικού
ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση κάθε χρόνο, ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών,
εφήβων - νεανίδων και παίδων - κορασίδων, που διενεργείται µεταξύ αθλητικών συλλόγων και
ορίζεται από την οικεία αθλητική οµοσπονδία και πάντα της ανώτατης κατηγορίας για κάθε άθληµα
ή αγώνισµα (Πανελλήνιοι σχολικοί αγώνες ανώτατης κατηγορίας θεωρούνται οι αγώνες Λυκείου).
∆ιευκρινίζεται ότι οι διοργανώσεις κυπέλλου δε θεωρούνται Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνια
πρωταθλήµατα.
Αν στις παραπάνω κατηγορίες φύλου και ηλικίας διενεργούνται δύο ή περισσότερα
Πανελλήνια πρωταθλήµατα, σε κάθε κατηγορία λαµβάνεται υπόψη µόνο το Πανελλήνιο
πρωτάθληµα ή οι Πανελλήνιοι αγώνες της µεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριµένη κατηγορία.
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8. Για να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε αγωνιστική διάκριση πρέπει ο αριθµός των
συµµετασχόντων αθλητών στο αγώνισµα ή το άθληµα, σε όλες τις φάσεις της διοργάνωσης, να
είναι διπλάσιος της νίκης που επιβραβεύεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθµός των
συµµετασχόντων δεν µπορεί να είναι µικρότερος από έξι (6) αθλητές ή οµάδες.
9. Στα ατοµικά αθλήµατα δε λαµβάνεται υπόψη η οµαδική βαθµολογία ή κατάταξη.
10. Η νίκη να έχει επιτευχθεί σε άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που καλλιεργείται από
αναγνωρισµένες σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2725/1999 Οµοσπονδίες.
11. Να είναι εγγεγραµµένοι στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού της
παραγράφου 3 του άρθρου 34 του Ν.2725/1999 (πιστοποιείται µε τη σχετική βεβαίωση που
χορηγείται στον υποψήφιο) .

- Οι αθλητές που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις µπορούν να ασκήσουν το δικαίωµά τους
και τα δύο (2) αµέσως επόµενα ακαδηµαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση
εισαγωγής. Ωστόσο, µε νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση µπορούν να επανακτήσουν το
δικαίωµα αυτό (αριθµ. 3225/27-9-2005 άποψη του Νοµικού Συµβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ., η οποία
έγινε δεκτή από τον Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
(Παράγραφος 10 του άρθρου 34 του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε
µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 8 του Ν.3207/2003)
Οι αθλητές κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιµου σχολείου ∆ευτ/θµιας Εκπ/σης, που τους
επιτρέπει τη συµµετοχή στις κάθε φορά ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην
Τριτοβάθµια Εκπ/ση, µπορούν να εισαχθούν στα Παν/µια, στα Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις
Α.Σ.Τ.Ε. της προτίµησής τους (εκτός των Στρατιωτικών, Αστυνοµικών Σχολών και των Ακαδηµιών
Πυροσβεστικής και Εµπορικού Ναυτικού) καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων και χωρίς
ποσοτικό περιορισµό, εφόσον υποβάλουν τη σχετική αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
και έχουν επιτύχει µία από τις παρακάτω διακρίσεις µέχρι και 7-10-2008:
α) 1η - 8η θέση σε θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες.
β) 1η - 8η θέση σε Παγκόσµιο πρωτάθληµα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών,
εφήβων - νεανίδων ή σε παγκόσµιους σχολικούς αγώνες.
γ) 1η - 6η θέση σε Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών,
εφήβων - νεανίδων.
δ) Κατάρριψη ή ισοφάριση παγκόσµιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών - γυναικών,
νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΣΕΩΝ
(30% για ΤΕΦΑΑ και 1% για ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ -ΤΕΙ) ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
(Παράγραφοι 13 και 15 του άρθρου 34 του Ν.2725/1999, παράγραφος 10 του άρθρου 1 του
Ν.2909/2001, περίπτωση ε΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 8 του Ν.3207/2003 και
παράγραφος 1α του άρθρου 35 του Ν.3848/2010 ΦΕΚ 71 τ.Α΄)
1. Οι αθλητές απόφοιτοι Λυκείου ή ισότιµου σχολείου ∆ευτ/θµιας Εκπ/σης µπορούν να
διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα Παν/µια, στα Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε.
(εκτός των Στρατιωτικών, Αστυνοµικών Σχολών και των Ακαδηµιών Πυροσβεστικής και Εµπορικού
Ναυτικού) που έχουν δηλώσει στο µηχανογραφικό τους δελτίο, εκτός του τµήµατος που έχουν ήδη
εισαχθεί µε τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και των προτιµήσεων που έπονται, σε ποσοστό θέσεων,
εφόσον:
α) έχουν Βεβαίωση Πρόσβασης µετά από συµµετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
β) έχουν υποβάλει µηχανογραφικό δελτίο το τρέχον έτος και δεν εισήχθησαν στη Σχολή της
πρώτης τους προτίµησης µε τη διαδικασία του Ν. 2525/97, όπως ισχύει και
γ) έχουν επιτύχει µία από τις παρακάτω διακρίσεις:
(1) 7η - 8η θέση σε Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών,
εφήβων - νεανίδων.
(2) 1η - 3η θέση σε µεσογειακούς αγώνες.
(3) 1η - 3η θέση σε Βαλκανικούς αγώνες ανδρών - γυναικών και εφήβων - νεανίδων.
η

η

(4) 1 - 3 θέση σε Πανελλήνιο πρωτάθληµα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών,
εφήβων - νεανίδων.
(5) 1η - 3η θέση σε Πανελλήνιους σχολικούς αγώνες.
η

η

η

η

(6) 1 - 6 θέση σε Παγκόσµιο πρωτάθληµα παίδων - κορασίδων.
(7) 1 - 6 θέση σε Πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα παίδων - κορασίδων.
(8) 1η θέση σε Πανελλήνιο πρωτάθληµα παίδων - κορασίδων σε άθληµα ή αγώνισµα που
καλλιεργείται από τις Οµοσπονδίες.
(9) Κατάρριψη ή ισοφάριση πανελλήνιας επίδοσης ανδρών - γυναικών.
2. Οι αθλητές που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και έχουν µία από τις διακρίσεις
που αναφέρονται µπορούν να διεκδικήσουν, µετά από αίτηση, την εισαγωγή τους στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις προτιµήσεις τους στο µηχανογραφικό δελτίο:
α) Στα Τµήµατα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού σε ποσοστό θέσεων 30%
επιπλέον του αριθµού εισακτέων µε την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 1 και µε κριτήρια επιλογής κατά σειρά τα εξής:
Ι. ∆ιάκριση σε άθληµα ή αγώνισµα που περιλαµβάνεται στο επίσηµο πρόγραµµα των
Ολυµπιακών Αγώνων (δηλαδή διεξάγεται µε τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας
διεθνούς οµοσπονδίας στους Ολυµπιακούς αγώνες).
ΙΙ. Νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήµατος ή αγωνίσµατος.
ΙΙΙ. Σειρά προτεραιότητας διάκρισης της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (σε κάθε σειρά
προτεραιότητας προηγούνται οι αθλητές που έχουν πετύχει υψηλότερη διάκριση έναντι
των υπολοίπων, αριθ. 186/07 γνωµοδότηση Ν.Σ.Κ.).
ΙV. Μεγαλύτερος βαθµός στον τίτλο σπουδών τους και συγκεκριµένα στο Γενικό βαθµό
πρόσβασης.
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V. Σε περίπτωση ισοβαθµίας διενεργείται δηµόσια κλήρωση.
Ο αθλητής που εισάγεται σε ΤΕΦΑΑ υποχρεούται να ακολουθήσει την ειδικότητα του
αθλήµατος στο οποίο σηµείωσε τη διάκριση, µε βάση την οποία έγινε η εισαγωγή του, εφόσον το
τµήµα εισαγωγής του χορηγεί την ειδικότητα αυτή.
β) Στα λοιπά Τµήµατα των Παν/µίων, στα Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε. σε
ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθµού εισακτέων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 1. Επίσης, µετά την προσαύξηση των µορίων τους κατά 10%, θα πρέπει να
συγκεντρώνουν αριθµό µορίων τουλάχιστον ίσο µε τα µόρια που συγκέντρωσε ο τελευταίος
εισαχθείς µε την κανονική διαδικασία στη συγκεκριµένη Σχολή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν.2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου
1 του Ν.2909/01. Για τα τµήµατα που απαιτείται ειδικό µάθηµα, ο βαθµός στο ειδικό µάθηµα
πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) πριν την προσαύξηση των µορίων.
Εφόσον συντρέχουν οι προηγούµενες προϋποθέσεις, η επιλογή γίνεται µε κριτήριο το
σύνολο των µορίων τους µετά την ανωτέρω συνολική προσαύξηση και εισάγονται κατά φθίνουσα
σειρά µορίων µέχρι να συµπληρωθούν οι προβλεπόµενες θέσεις εισακτέων κάθε Τµήµατος, για
το οποίο έχουν δηλώσει προτίµηση στο µηχανογραφικό τους δελτίο.
Αν στην τελευταία θέση ισοβαθµούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι, εισάγεται κατά σειρά
προτεραιότητας ο αθλητής που πέτυχε:
I. ∆ιάκριση σε άθληµα ή αγώνισµα που περιλαµβάνεται στο επίσηµο πρόγραµµα των
Ολυµπιακών Αγώνων.
II. Νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήµατος ή του αγωνίσµατος.
III. Ανώτερου επιπέδου διάκριση µε βάση τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων που
καθορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού.
IV. Μεγαλύτερο βαθµό στον τίτλο σπουδών του και συγκεκριµένα στο Γενικό βαθµό
πρόσβασης.
V. Σε περίπτωση ισοβαθµίας διενεργείται δηµόσια κλήρωση.
3. Οι αθλητές απόφοιτοι εσπερινού Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου:
- µε βεβαίωση πρόσβασης της παραγρ. 1 του Ν. 2525/97 του αντίστοιχου εσπερινού Λυκείου
κρίνονται µόνο για την εισαγωγή τους στα Τµήµατα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού.
- µε βεβαίωση πρόσβασης ηµερήσιου Γενικού Λυκείου, µετά από τη συµµετοχή τους στις
πανελλαδικές εξετάσεις, µπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήµια, στα
Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε. (αριθµ. 573/2002 γνωµοδότηση του τµήµατος Ε΄ του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
4. Οι αθλητές απόφοιτοι ΤΕΛ, Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ που συµµετέχουν στις πανελλαδικές
εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α΄) για εισαγωγή µόνο στα Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και στις Α.Σ.Τ.Ε.
και έχουν µία από τις παραπάνω διακρίσεις, µπορούν να διεκδικήσουν, µετά από αίτησή τους, την
εισαγωγή τους ως εξής:
Στα τµήµατα Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε. (εκτός από τις Ανώτερες Στρατιωτικές
Σχολές Υπαξιωµατικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων και τις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού) σε
ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθµού εισακτέων εφόσον, µετά την προσαύξηση του
συνολικού αριθµού των µορίων τους κατά 10%, συγκεντρώσουν αριθµό µορίων τουλάχιστον ίσο
µε τον αριθµό µορίων του τελευταίου εισαχθέντα στο συγκεκριµένο τµήµα, µε κριτήριο επιλογής το
σύνολο των µορίων και εισάγονται κατά φθίνουσα σειρά µέχρι να συµπληρωθούν οι
προβλεπόµενες θέσεις εισακτέων κάθε τµήµατος, για το οποίο έχουν δηλώσει προτίµηση στο
µηχανογραφικό τους δελτίο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΚΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
(Άρθρο 26 Ν.2009/1992 σε συνδυασµό µε την
παράγραφο 23 του άρθρου 34 του Ν.2725/1999,
παράγραφος 1α του άρθρου 35 του Ν.3848/2010 ΦΕΚ 71 τ.Α΄)
Οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιµου σχολείου που ως αθλητές του ΣΚΑΚΙ έχουν
πετύχει µία από τις παρακάτω διακρίσεις:
1. Εισάγονται σε οποιοδήποτε Τµήµα ή Σχολή Πανεπιστηµίου, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή Α.Σ.Τ.Ε.
ζητήσουν στην αίτησή τους, χωρίς ποσοτικό περιορισµό, εφόσον έχουν επιτύχει:
α) 1η - 3η νίκη σε ατοµικούς αγώνες σε Παγκόσµιο ή Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα ανδρών γυναικών, εφήβων - νεανίδων.
β) 1η - 6η νίκη σε οµαδικούς αγώνες σε Ολυµπιάδα ανδρών ή γυναικών.
γ) 1η νίκη σε ατοµικούς αγώνες Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Α’ Εθνικής κατηγορίας
(ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασίδων) κατά τη διάρκεια των τριών (3)
τελευταίων σχολικών ετών που προηγούνται του ακαδηµαϊκού έτους κατά το οποίο ο
υποψήφιος υποβάλλει αίτηση εισαγωγής, µε την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει µέρος στη
διαδικασία του οικείου έτους για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.
2. Εισάγονται σε οποιοδήποτε Τµήµα ή Σχολή Παν/µίου, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή Α.Σ.Τ.Ε.
επιπλέον του αριθµού εισακτέων σύµφωνα µε τη σειρά προτίµησης στο µηχ/κό δελτίο κατά
φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, µετά από αίτησή τους, εφόσον έχουν επιτύχει 1η νίκη σε
Πανελλήνια οµαδικά Πρωταθλήµατα ΣΚΑΚΙ Α’ Εθνικής κατηγορίας κατά τη διάρκεια των τριών (3)
τελευταίων σχολικών ετών, πριν από το ακαδηµαϊκό έτος κατά το οποίο οι υποψήφιοι υποβάλλουν
αίτηση εισαγωγής, µε την προϋπόθεση ότι έχουν συµµετάσχει µε την οµάδα τους σε
περισσότερους από τους µισούς αγώνες του συνόλου των αγώνων της διοργάνωσης και το
σύνολο των µορίων τους πρασαυξανόµενο κατά 10% είναι ίσο ή µεγαλύτερο µε τα µόρια του
τελευταίου εισαγοµένου στη συγκεκριµένη σχολή το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος.
Οι διοργανώσεις κυπέλλου δε θεωρούνται Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνια πρωταθλήµατα.
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Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α

2

ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ (ΝΙΚΗ)
ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΑΠΟ 8-10-2008 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31-8-2011
Οι αθλητές που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις , κατόπιν αιτήσεώς τους, εισάγονται
σε ποσοστό θέσεων στα Παν/µια, στα Τ.Ε.Ι, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε. (εκτός των
Στρατιωτικών, Αστυνοµικών Σχολών και των Ακαδηµιών Πυροσβεστικής και Εµπορικού Ναυτικού,
οι οποίες δε λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής).
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. α. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιµου σχολείου ∆ευτ/θµιας Εκπ/σης µε
«ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης που τους παρέχει το δικαίωµα εισαγωγής στα Παν/µια και στα
Τ.Ε.Ι.
β. Να είναι κάτοχοι βεβαίωσης εγγραφής αθλητή στον ειδικό πίνακα της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού [παράγραφος 3 του άρθρου 34 του Ν.2725/99 (ΦΕΚ 121 τ.Α΄/176-1999) όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του Ν.3708/08 (ΦΕΚ
210 τ.Α΄/8-10-2008)].
γ. Να έχουν δελτίο υγειονοµικής εξέτασης και πρακτικής δοκιµασίας µε τις επιδόσεις των
αγωνισµάτων, εφόσον έχουν δηλώσει στις προτιµήσεις του µηχανογραφικού τους δελτίου
ΤΕΦΑΑ.
2. Να έχουν υποβάλει µηχανογραφικό δελτίο και να µην έχουν εισαχθεί σε σχολή ή τµήµα της
πρώτης προτίµησής τους στο µηχ/κό δελτίο (εκτός των Στρατιωτικών, Αστυνοµικών Σχολών και
των Ακαδηµιών Πυροσβεστικής και Εµπορικού Ναυτικού).
3. Αν η νίκη έχει επιτευχθεί σε οµαδικό άθληµα, ο αθλητής ή ο µαθητής-αθλητής πρέπει να έχει
συµµετάσχει σε περισσότερους από τους µισούς αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις
που διεξάγονται κατά φάσεις οι συµµετοχές στους αγώνες υπολογίζονται µε βάση το άθροισµα
των αγώνων όλων των φάσεων.
4. Η 1η-8η (ατοµική ή οµαδική) νίκη σε Ολυµπιακούς αγώνες, η 1η-6η (ατοµική ή οµαδική) νίκη
σε Παγκόσµιους αγώνες, η 1η-6η (ατοµική ή οµαδική) σε Πανευρωπαϊκούς αγώνες και η 1η-3η
(ατοµική ή οµαδική) σε Μεσογειακούς αγώνες πρέπει να έχει κατακτηθεί µε την εθνική οµάδα.
Ως Παγκόσµιο Πρωτάθληµα θεωρείται µία και µόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά,
σύµφωνα µε τους ισχύοντες διεθνείς κανονισµούς, σε άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που
καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά το νόµο οµοσπονδίες, υπό την απαραίτητη
προϋπόθεση της συµµετοχής στη διοργάνωση εθνικών οµάδων από δεκαοκτώ (18)
τουλάχιστον χώρες και ταυτόχρονη συµµετοχή αθλητών από δέκα (10) τουλάχιστον χώρες στο
αγώνισµα που σηµειώθηκε η διάκριση.
Ως Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα θεωρείται µία και µόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά,
σύµφωνα µε τους ισχύοντες διεθνείς κανονισµούς, σε άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που
καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά το νόµο οµοσπονδίες, υπό την απαραίτητη
προϋπόθεση συµµετοχής στη διοργάνωση εθνικών οµάδων από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον
χώρες και ταυτόχρονη συµµετοχή αθλητών από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισµα
όπου σηµειώθηκε η διάκριση.
Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα πρωταθλήµατα
λαµβάνεται υπόψη η σηµαντικότερη διοργάνωση που ορίζεται από την οικεία οµοσπονδία.
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5. Ως Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνιο Πρωτάθληµα θεωρούνται µία και µόνο εθνικού ή
ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση κάθε χρόνο, ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών,
εφήβων - νεανίδων και παίδων - κορασίδων, που διενεργείται µεταξύ αθλητικών συλλόγων και
ορίζεται από την οικεία αθλητική οµοσπονδία και πάντα της ανώτατης κατηγορίας για κάθε
άθληµα ή αγώνισµα (Πανελλήνιοι σχολικοί αγώνες ανώτατης κατηγορίας θεωρούνται οι αγώνες
Λυκείου).
∆εν αναγνωρίζεται διάκριση η οποία σηµειώνεται από µαθητή-αθλητή ο οποίος
µετεγγράφεται είτε από ένα Λύκειο της ηµεδαπής σε άλλο, είτε σε Λύκειο της ηµεδαπής από
Λύκειο της αλλοδαπής. Αναγνωρίζεται η διάκριση στο µαθητή-αθλητή που ήταν µόνιµος
κάτοικος αλλοδαπής και για πρώτη φορά µετεγγράφεται σε Λύκειο της ηµεδαπής ή σε µαθητήαθλητή που ο ασκών την επιµέλειά του εγκαθίσταται λόγω αποδεδειγµένων επαγγελµατικών του
υποχρεώσεων σε άλλη περιοχή.
∆ιευκρινίζεται ότι οι διοργανώσεις κυπέλλου δε θεωρούνται Πανελλήνιοι αγώνες ή
Πανελλήνια πρωταθλήµατα.
Αν στις παραπάνω κατηγορίες φύλου και ηλικίας διενεργούνται δύο ή περισσότερα
Πανελλήνια πρωταθλήµατα, σε κάθε κατηγορία λαµβάνεται υπόψη µόνο το Πανελλήνιο
πρωτάθληµα ή οι Πανελλήνιοι αγώνες της µεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριµένη κατηγορία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση διάκρισης στους Πανελλήνιους Αγώνες είναι
η συµµετοχή στους αγώνες δεκαέξι (16) τουλάχιστον σωµατείων ή, όπου υπάρχουν όρια
πρόκρισης, η συµµετοχή οκτώ (8) τουλάχιστον σωµατείων, καθώς και η διάκριση να αφορά
άθληµα ή αγώνισµα αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες κατά το
νόµο οµοσπονδίες.
6. Στα ατοµικά αθλήµατα δε λαµβάνεται υπόψη η οµαδική βαθµολογία ή κατάταξη.

- Οι αθλητές που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις µπορούν να ασκήσουν το δικαίωµά
τους και τα δύο (2) αµέσως επόµενα ακαδηµαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά
αίτηση εισαγωγής. Ωστόσο, µε νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση µπορούν να
επανακτήσουν το δικαίωµα αυτό (αριθµ. 3225/27-9-2005 άποψη του Νοµικού Συµβούλου του
ΥΠ.Ε.Π.Θ., η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΣΕΩΝ
(10% για ΤΕΦΑΑ και 1% για ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ -ΤΕΙ) ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
1. Οι αθλητές απόφοιτοι Λυκείου ή ισότιµου σχολείου ∆ευτ/θµιας Εκπ/σης µπορούν να
διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα Παν/µια, στα Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε.
(εκτός των Στρατιωτικών, Αστυνοµικών Σχολών και των Ακαδηµιών Πυροσβεστικής και Εµπορικού
Ναυτικού) σε ποσοστό θέσεων, εφόσον:
α) έχουν «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης, ηµερήσιου Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ Οµάδας Β, µετά από
τη συµµετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
β) έχουν υποβάλει µηχανογραφικό δελτίο το τρέχον έτος και δεν εισήχθησαν στη σχολή της
πρώτης τους προτίµησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2525/97 όπως ισχύει και
γ) έχουν επιτύχει µία από τις διακρίσεις που αναφέρονται παρακάτω, που τους παρέχει
προσαύξηση στο σύνολο των µορίων τους για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµια και ΤΕΙ
ως ακολούθως:
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η

η

Α . ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ-ΘΕΡΙΝΟΙ) από 1 έως 8 νίκη
η η
1 -3 νίκη προσαύξηση 50% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
η

η

4 -8 νίκη προσαύξηση 40% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
η

η

Β . ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝ∆ΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ από 1 έως 6 νίκη
η

η

η

η

1 -3 νίκη προσαύξηση 40% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
4 -6 νίκη προσαύξηση 30% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
Γ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ, ΠΑΙ∆ΩΝη
η
ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ από 1 έως 6 νίκη
1η-3η νίκη προσαύξηση 35% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
4η-6η νίκη προσαύξηση 30% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 15% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
∆ . ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝ∆ΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ από 1η έως 6η νίκη
1η-3η νίκη προσαύξηση 35% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
η

η

4 -6 νίκη προσαύξηση 30% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
Ε . ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ, ΠΑΙ∆ΩΝΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ από 1η έως 6η νίκη
η

η

1 -3 νίκη προσαύξηση 30% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 18% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
4η-6η νίκη προσαύξηση 25% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 15% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
η

η

ΣΤ . ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ από 1 έως 3 νίκη
η

η

1 -3 νίκη προσαύξηση 30% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και15% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
η

η

Ζ . ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝ∆ΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ από 1 έως 3 νίκη
1η νίκη προσαύξηση 15% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 10% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
2η νίκη προσαύξηση 14% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 8% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
3η νίκη προσαύξηση 13% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 7% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
Η . ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ, ΠΑΙ∆ΩΝΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ από 1η έως 3η νίκη
1η νίκη προσαύξηση 20% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 10% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
2η νίκη προσαύξηση 20% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 8% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
3η νίκη προσαύξηση 20% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 7% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
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η

η

Θ . ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ από 1 έως 3 νίκη
η

1 νίκη προσαύξηση 15% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 10% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
η

2 νίκη προσαύξηση 15% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 8% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
3η νίκη προσαύξηση 15% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 7% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
Για µαθητή που έχει διάκριση και σε µαθητικούς-σχολικούς αγώνες και σε πανελλήνιους
αγώνες τα προβλεπόµενα ποσοστά προσαύξησης προσαυξάνονται κατά 1%.
Ι . ΄ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑΜΕΑ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
η

η

1 -6 νίκη σε Παραολυµπιακούς αγώνες, Παγκόσµιους ή Πανευρωπαϊκούς ανδρών-γυναικών
προσαύξηση 20% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ.
1η, 2η, 3η νίκη σε Πανελλήνιους αγώνες προσαύξηση 10%, 8% και 7% αντίστοιχα, για εισαγωγή
σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ.
∆εν εισάγονται στα ΤΕΦΑΑ και τα λοιπά τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπ/σης στα οποία, λόγω
της φύσης της επιστήµης, είναι δυσχερής για τα άτοµα αυτά η παρακολούθηση, σύµφωνα µε
αιτιολογηµένη απόφαση του τµήµατος.
Κ. ΑΘΛΗΤΗΣ ΄Η ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΄Η ΙΣΟΦΑΡΙΖΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΄Η
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΄Η ΝΕΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΄Η
ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ ΄Η ΠΑΙ∆ΩΝ-ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ λαµβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης
για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ή σε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ-Τ.Ε.Ι., που παρέχεται στον αθλητή ή την
αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία.
2. Οι αθλητές που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και έχουν βεβαίωση εγγραφής
αθλητή στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού για µία από τις διακρίσεις που
αναφέρονται, µπορούν να διεκδικήσουν, µετά από αίτηση, την εισαγωγή τους σύµφωνα µε τις
προτιµήσεις τους στο µηχανογραφικό δελτίο:
Στα Τµήµατα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού σε ποσοστό θέσεων 10%
επιπλέον του αριθµού εισακτέων και στα λοιπά Τµήµατα των Παν/µίων, στα Τ.Ε.Ι., στην
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε. σε ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθµού εισακτέων.
Μετά την προβλεπόµενη προσαύξηση της βαθµολογίας του, ο αθλητής κρίνεται για εισαγωγή
σε ποσοστό θέσεων εφόσον συγκεντρώνει αριθµό µορίων τουλάχιστον ίσο µε τα µόρια που
συγκέντρωσε ο τελευταίος εισαχθείς µε την κανονική διαδικασία στη συγκεκριµένη Σχολή
σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθ. Φ.253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391 τ.Β΄/30-3-2006) Υπουργ.
Απόφασης «πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην
Τριτοβάθµια Εκπ/ση». Για τα τµήµατα που απαιτείται ειδικό µάθηµα, ο βαθµός στο ειδικό µάθηµα
πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) πριν την προσαύξηση των µορίων.
Εφόσον συντρέχουν οι προηγούµενες προϋποθέσεις, η επιλογή γίνεται µε κριτήριο το σύνολο
των µορίων τους µετά την ανωτέρω προσαύξηση και εισάγονται κατά φθίνουσα σειρά µορίων
µέχρι να συµπληρωθούν οι προβλεπόµενες θέσεις εισακτέων κάθε Τµήµατος, για το οποίο έχουν
δηλώσει προτίµηση στο µηχανογραφικό τους δελτίο.
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Αν στην τελευταία θέση ισοβαθµούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι, εισάγεται κατά σειρά
προτεραιότητας ο αθλητής που πέτυχε:
I.
∆ιάκριση σε άθληµα ή αγώνισµα που περιλαµβάνεται στο επίσηµο πρόγραµµα
των Ολυµπιακών Αγώνων.
II.

Νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήµατος ή του αγωνίσµατος.

III.

Ανώτερου επιπέδου διάκριση µε βάση τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων
που καθορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού.

IV.

Μεγαλύτερο βαθµό στον τίτλο σπουδών του και συγκεκριµένα στο Γενικό βαθµό
πρόσβασης.

V.

Σε περίπτωση ισοβαθµίας διενεργείται δηµόσια κλήρωση.

Οι αθλητές που εισάγονται στα ΤΕΦΑΑ υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του
αθλήµατος, στο οποίο σηµείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τµήµα εισαγωγής τους χορηγεί την
ειδικότητα αυτή.
3. Οι αθλητές απόφοιτοι εσπερινού Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου, µετά από τη συµµετοχή
τους στις πανελλαδικές εξετάσεις ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και έχοντας την αντίστοιχη βεβαίωση
πρόσβασης, µπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήµια, στα Τ.Ε.Ι., στην
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε. (αριθµ. 573/2002 γνωµοδότηση του τµήµατος Ε΄ του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
4. Οι αθλητές απόφοιτοι ΤΕΛ, Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ που συµµετέχουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α΄) για εισαγωγή µόνο στα Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
και στις Α.Σ.Τ.Ε. και έχουν µία από τις παραπάνω διακρίσεις, µπορούν να διεκδικήσουν, µετά από
αίτησή τους, την εισαγωγή τους ως εξής:
Στα Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε. (εκτός από τις Ανώτερες Στρατιωτικές
Σχολές Υπαξιωµατικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων και τις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού) σε
ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθµού εισακτέων εφόσον, µετά την προσαύξηση του
συνολικού αριθµού των µορίων τους, συγκεντρώσουν αριθµό µορίων τουλάχιστον ίσο µε τον
αριθµό µορίων του τελευταίου εισαχθέντα στο συγκεκριµένο τµήµα και µε κριτήριο επιλογής το
σύνολο των µορίων εισάγονται κατά φθίνουσα σειρά µέχρι να συµπληρωθούν οι προβλεπόµενες
θέσεις εισακτέων κάθε τµήµατος, για το οποίο έχουν δηλώσει προτίµηση στο µηχανογραφικό τους
δελτίο.

Για τους αθλητές που έχουν δηλώσει στις προτιµήσεις του µηχανογραφικού τους
δελτίου ΤΕΦΑΑ είναι υποχρεωτική η υγειονοµική εξέταση και η συµµετοχή στην πρακτική
δοκιµασία των αγωνισµάτων.
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ (2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Οι αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις των ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1 και 2 και επιθυµούν την
εισαγωγή τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία εισαγωγής αθλητών στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση, η οποία θα τους παρέχεται από το σχολείο, τη ∆ιεύθυνση ή το Γραφείο
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Ειδικά οι αθλητές που υπάγονται στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α΄ και Γ1΄, της
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 της παρούσας, πρέπει στην αίτησή τους να δηλώσουν και το Τµήµα του Παν/µίου
ή Τ.Ε.Ι. που επιθυµούν να εισαχθούν.
β. Μία (1) βεβαίωση εγγραφής αθλητή στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραµµατείας
Αθλητισµού και ένα φωτοαντίγραφο αυτής ή δύο (2) βεβαιώσεις αποκλειστικά και µόνο για τους
αθλητές της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 που έχουν και σχολική και πανελλήνια νίκη και τα αντίστοιχα
φωτοαντίγραφά τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι βεβαιώσεις εγγραφής πρέπει απαραίτητα να έχουν εκδοθεί από τη
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού από 1 - 2 - 2011 και εφεξής, να είναι δηλαδή
επικαιροποιηµένες.
γ. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
δ. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης, επικυρωµένο από το ∆ιευθυντή του
Λυκείου ή τον Προϊστάµενο του Γραφείου ή τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης στην οποία
υποβάλλεται η αίτηση, αν ο υποψήφιος προέρχεται από δηµόσιο σχολείο, ή επικυρωµένο µόνο
από τον Προϊστάµενο του Γραφείου ή τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης στην οποία υποβάλλεται η
αίτηση, αν ο υποψήφιος προέρχεται από ιδιωτικό σχολείο.
Σε περίπτωση υποψηφίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α΄), βεβαίωση βαθµολογίας των
πανελληνίως εξεταζοµένων µαθηµάτων.
ε. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου, επικυρωµένο από το ∆ιευθυντή του Λυκείου ή τον
Προϊστάµενο του Γραφείου ή τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης στην οποία υποβάλλεται η αίτηση,
αν ο υποψήφιος προέρχεται από δηµόσιο σχολείο, ή επικυρωµένο µόνο από τον Προϊστάµενο
του Γραφείου ή τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, αν ο
υποψήφιος προέρχεται από ιδιωτικό σχολείο.
στ. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν πόσες φορές έχουν
υποβάλει αίτηση ως αθλητές. Για κάθε φορά που έχει υποβληθεί αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται
το έτος υποβολής, η νίκη, το άθληµα, το αγώνισµα και η διοργάνωση.
ζ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Υγειονοµικής Εξέτασης και Πρακτικής ∆οκιµασίας από τους
αθλητές που έχουν δηλώσει ΤΕΦΑΑ στο µηχανογραφικό δελτίο και εξετάστηκαν από την
Επιτροπή Υγειονοµικής Εξέτασης και Πρακτικής ∆οκιµασίας.
2. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται, από 1 µέχρι 10 Σεπτεµβρίου κάθε
έτους, στη ∆ιεύθυνση ή στο Γραφείο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στο οποίο υπάγεται το Λύκειο
αποφοίτησής τους.
3. Οι ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αφού παραλάβουν και
πρωτοκολλήσουν τις αιτήσεις των αθλητών, την κάθε µία ξεχωριστά µε ηµεροµηνία κατάθεσης,
στη συνέχεια, µετά τη λήξη της ηµεροµηνίας παραλαβής, τις διαβιβάζουν µαζί µε τα δικαιολογητικά
τους στην Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων
του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37Τ.Κ. 15180 – Μαρούσι – Γραφείο 0091, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την επιλογή των
εισαγοµένων. Να σηµειωθεί ότι η ηµεροµηνία πρωτοκόλλου της αίτησης είναι και ηµεροµηνία
κατάθεσης.
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4. Τέλος, παρακαλούνται οι ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να
φροντίσουν για την άµεση προώθηση της εγκυκλίου αυτής σε όλα τα Λύκεια και τα ΚΕΣΥΠ της
περιφέρειάς τους. Οι ∆ιευθυντές των Λυκείων καλούνται να ενηµερώσουν τους µαθητές - αθλητές,
να αναρτήσουν την εγκύκλιο στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, ώστε να είναι δυνατή η
ενηµέρωση κάθε ενδιαφερόµενου και να διανείµουν σε κάθε υποψήφιο µαζί µε την εγκύκλιο, την
αίτηση και την Υπεύθυνη ∆ήλωση.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα
αναγραφόµενα στην εγκύκλιο τηλέφωνα. Τα αποτελέσµατα επιτυχόντων-αποτυχόντων µπορούν
να τα πληροφορηθούν µέσω διαδικτύου στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας: www.
minedu.gov.gr και από τις ∆/νσεις Β/θµιας Εκπ/σης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
Συνηµµένα: Αίτηση και Υπ. ∆ήλωση
Εσωτερική διανοµή
1. Γραφείο κας Υπουργού
2. Γραφείο κας Αναπλ. Υπουργού
3. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ι. Πανάρετου
4. Γραφείο Υφυπουργού κας Π. Χριστοφιλοπούλου
5. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα
6. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα κ. Β. Παπάζογλου
7. ∆/νση Φυσικής Αγωγής (10)
8. ∆/νση Σπουδών ∆ευτ/θµιας Εκπ/σης (3)
9. ∆/νση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων
Τµήµα Α΄ (60) – Τµήµα Β΄
10. ΓΕΠΟ (60)
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(Πρωτοκολλείται από τη ∆/νση ή το Γραφείο ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
Β/θµιας Εκπαίδευσης ή το Γραφείο Ε.Ε.)

ΑΙΤΗΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ: .................................................
ΟΝΟΜΑ: ......................................................
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ......................................
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:....................................
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

ΑΡΙΘ. ∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ :

∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
∆/νση Οργάνωσης & ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων
Τµήµα Α΄
(για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών)
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ.: 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ
(διά της ∆ιεύθυνσης ή του Γραφείου Β/θµιας
Εκπ/σης ή του Γραφείου Ε.Ε.)
Σας υποβάλλω τα δικαιολογητικά που ορίζονται
στην αριθµ. Φ.125/50210/Β6/28-04-2011 εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων και ζητώ τη συµµετοχή µου στη
διαδικασία επιλογής αθλητών έτους 2011 για την
εισαγωγή µου:
α) Στο τµήµα .....................................................

ΕΚ∆ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: .......................................
..........................................................................
(Για
τους αθλητές της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1)
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:......................................
παρ. 10 του άρθρου 34 του Ν.2725/99 και παρ. 1
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (οδός, αριθµός, & 2 του άρθρου 26 του Ν. 2009/92 (ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ) .

πόλη): .........................................................
....................................................................
ΝΟΜΟΣ: ......................................................
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ: .....................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Σταθερό: .....................................................
Κινητό: ........................................................

β) Στα τµήµατα των Πανεπιστηµίων - ΤΕΙ µε τη
σειρά που τα δήλωσα στο µηχανογραφικό µου
δελτίο.
Η επιλογή θα γίνει µε τα µόρια:
- για τους αθλητές µε διακρίσεις (από 1-9-2007
µέχρι και 7-10-2008) της παραγράφου 13 του
άρθρου 34 του Ν.2725/99.
- για τους σκακιστές µε διακρίσεις (από 1-9-2008
µέχρι και 7-10-2008) της παραγράφου 3 του
άρθρου 26 του Ν.2009/92.
- για τους αθλητές µε διακρίσεις (από 8-10-2008
µέχρι και 31-8-2011) της παραγράφου 8 του
άρθρου 18 του Ν.3708/2008.
Ο/Η ΑΙΤ………..

ΘΕΜΑ: Συµµετοχή στην επιλογή αθλητών
έτους 2011.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:...........................................
ΤΟΠΟΣ: .......................................................

(Υπογραφή)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Στην α΄ περίπτωση ο υποψήφιος αναγράφει το
τµήµα του Παν/µίου ή ΤΕΙ που επιθυµεί να εισαχθεί
(π.χ. Νοµικής του Παν/µίου Θεσσαλονίκης).
 Στη β΄ περίπτωση ο υποψήφιος βάζει σε κύκλο το
β΄ και διαγράφει µε ένα µεγάλο Χ την περίπτωση α΄.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου (Εmail):

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

1) α. Φέτος, είναι η …………… (πρώτη ή δεύτερη ή τρίτη) φορά που κάνω χρήση της κατωτέρω διάκρισης
για την εισαγωγή µου στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της Ελλάδας µε την κατηγορία των αθλητών.
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΑΘΛΗΜΑ:
ΑΓΩΝΙΣΜΑ:
∆ΙΑΚΡΙΣΗ: ………..

νίκη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ:
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ:
όπως αποδεικνύει η συνυποβαλλόµενη βεβ. εγγρ. αθλ. της Γ.Γ.Α. µε ηµ/νία έκδοσης από 1-2-2011 και εφεξής.
(Εάν έχετε ξανακάνει χρήση της ανωτέρω διάκρισης για την εισαγωγή σας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της Ελλάδας
µε την κατηγορία των αθλητών, συµπληρώστε το παρακάτω κενό.)
Η πρώτη φορά που έκανα χρήση της ανωτέρω διάκρισης ήταν το έτος ……………. .
β. (Εάν είστε υποψήφιος της Κατηγορίας 2 της αριθµ. Φ.125/50210/Β6/28-04-2011 εγκυκλίου του Υπουργείου
Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε διάκριση και σε µαθητικούς-σχολικούς αγώνες και σε
(4)
ης
πανελλήνιους αγώνες συµπληρώστε τα στοιχεία της 2 διάκρισης παρακάτω.)
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΑΘΛΗΜΑ:
ΑΓΩΝΙΣΜΑ:
∆ΙΑΚΡΙΣΗ: ………..

νίκη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ:
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ:
όπως αποδεικνύει η συνυποβαλλόµενη βεβ. εγγρ. αθλ. της Γ.Γ.Α. µε ηµ/νία έκδοσης από 1-2-2011 και εφεξής.
(συνέχεια του β. στην επόµενη σελίδα)
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(συνέχεια του β.) Φέτος, είναι η …………… (πρώτη ή δεύτερη ή τρίτη) φορά που κάνω χρήση της ανωτέρω
διάκρισης για την εισαγωγή µου στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της Ελλάδας µε την κατηγορία των αθλητών.
(Εάν έχετε ξανακάνει χρήση της ανωτέρω διάκρισης για την εισαγωγή σας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της Ελλάδας
µε την κατηγορία των αθλητών, συµπληρώστε το παρακάτω κενό.)
Η πρώτη φορά που έκανα χρήση της ανωτέρω διάκρισης ήταν το έτος ……………. .
2) (Εάν, στο παρελθόν, έχετε κάνει χρήση άλλης διάκρισης/άλλων διακρίσεων για την εισαγωγή σας στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση της Ελλάδας µε την κατηγορία των αθλητών, συµπληρώστε παρακάτω για κάθε διάκριση χωριστά τα εξής
στοιχεία: έτος αίτησης, διοργάνωση, άθληµα κ.λ.π.)
Στο παρελθόν, έχω κάνει χρήση άλλης διάκρισης/άλλων διακρίσεων ως εξής:
ΕΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΑΘΛΗΜΑ:
ΑΓΩΝΙΣΜΑ:
∆ΙΑΚΡΙΣΗ: ………..

νίκη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ:
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ηµεροµηνία: ………….2011

Ο – Η ∆ηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου
8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του
ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση που µαθητής-αθλητής σηµειώσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση και σε µαθητικούς-σχολικούς αγώνες και σε
πανελλήνιους αγώνες, τότε τα προβλεπόµενα ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ή σε άλλη σχολή ή τµήµα
Παν/µίου ή ΤΕΙ προσαυξάνονται κατά ποσοστό 1%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.2725/1999, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 18 του Ν.3708/2008.
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