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ΑΙΤΗΣΗ / ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ      ΠΡΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 2022) 

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 - Τ.Κ.: 15122 - ΜΑΡΟΥΣΙ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………  

ΟΝΟΜΑ:      ……………………………………………………  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ……………………………………….. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ): 

        

 

Α.Δ.Τ 

        

 

 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  …………………………    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (οδός, αριθμός, πόλη):………………………………………………………. 

ΝΟΜΟΣ:  …………………………………..        ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ:  …………………  EMAIL:……………………………………………………. 

Κινητό:………….…….…………………….           Σταθερό:…………….….……………… 

  Αιτούμαι τη συμμετοχή μου στη διαδικασία επιλογής διακριθέντων αθλητών έτους 2022 για την 

εισαγωγή μου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση βάσει της αριθμ……………………… …….Εγκυκλίου του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και με ατομική μου ευθύνη δηλώνω ότι: 

1. α. 

 

Φέτος, είναι η ……………….. (π.χ πρώτη ή δεύτερη ή τρίτη) φορά που υποβάλλω αίτηση κάνοντας χρήση της 

κατωτέρω διάκρισης για την εισαγωγή μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας με την κατηγορία των 

αθλητών. 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (π.χ. Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κ.λ.π.): ……………………………………………………………....... 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ (π.χ. ανδρών - γυναικών) …………………………………………………………………………………………………………………. 

ΑΘΛΗΜΑ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ………..η νίκη    ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ):………………………………………….. 

Εάν, στο παρελθόν, έχετε υποβάλει ξανά αίτηση κάνοντας χρήση της ανωτέρω διάκρισης (a) για την εισαγωγή σας 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών, συμπληρώστε το παρακάτω κενό. 

Η πρώτη φορά που υπέβαλα αίτηση κάνοντας χρήση της ανωτέρω διάκρισης (α) για την εισαγωγή μου στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών  ήταν το έτος ……………. 
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1. β. 

 

 

Εάν είστε υποψήφιος με 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Αγώνες(2), 

συμπληρώστε τα στοιχεία των δύο διακρίσεων παρακάτω. 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:  

Πανελλήνιο Σχολικό  Πρωτάθλημα: 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ: 

………………………………………………………………………………… 

ΑΘΛΗΜΑ: 

………………………………………………………………………………. 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 

………………………………………………………………………………… 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ): 

………………………………………………………………………………… 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:  

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ (π.χ. εφήβων - νεανίδων): 

……………………………………………………………………………………………… 

ΑΘΛΗΜΑ: 

……………………………………………………………………………………………… 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 

……………………………………………………………………………………………… 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ): 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Φέτος, είναι η …………… (πρώτη ή δεύτερη ή τρίτη) φορά που υποβάλλω αίτηση κάνοντας χρήση του ανωτέρω 

συνδυασμού διακρίσεων (1.β) για την εισαγωγή μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών. 

Εάν, στο παρελθόν, έχετε υποβάλει ξανά αίτηση κάνοντας χρήση του ανωτέρω συνδυασμού διακρίσεων (1.β) για την 

εισαγωγή σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών, συμπληρώστε το παρακάτω κενό. 

Η πρώτη φορά που υπέβαλα αίτηση κάνοντας χρήση του ανωτέρω διακρίσεων (1.β) για την εισαγωγή μου στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών  ήταν το έτος ……………. 

 
 

2. 

 

 

Εάν, στο παρελθόν, έχετε υποβάλει αίτηση κάνοντας χρήση άλλης διάκρισης/άλλων διακρίσεων για την εισαγωγή 

σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών, συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για κάθε 

διάκριση χωριστά.  

Στο παρελθόν, έχω υποβάλει αίτηση κάνοντας χρήση άλλης διάκρισης/άλλων διακρίσεων για την εισαγωγή μου 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας με την κατηγορία των αθλητών, ως εξής: 

 

ΕΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (π.χ. Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα): ………………………………………………………………………………………………………….. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ (π.χ. ανδρών - γυναικών): …………..……………………………………………………………………………………………………. 

ΑΘΛΗΜΑ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ………..η νίκη 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ):………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Βάσει των ανωτέρω ανήκω στην: 

 

Α. Περίπτωση 1.     Συμπληρώνεται μόνο από τους ΑΝΕΥ ανεξάρτητα αν υπέβαλαν Μ.Δ. 

     

  

     

Και επιθυμώ την εισαγωγή μου:               

Στο Τμήμα / Εισαγωγική Κατεύθυνση ………………………………………………………………………………………….…………….. 

ΚΩΔΙΚΟΣ Τμήματος / Εισαγωγικής Κατεύθυνσης ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Β. Περίπτωση 2.   

 

ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ  ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΩ,  ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΟΥ. 

 

Τελευταία φορά που συμμετείχα στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ – ΕΠΑΛ ήταν το έτος ………….…..   

 

Εάν δεν υποβάλατε την υπουργική απόφαση ή την βεβαίωση εγγραφής της διάκρισής σας στον ειδικό πίνακα της 

Γ.Γ.Α συμπληρώστε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στο παρακάτω κενό.  

Έχω υποβάλλει την αριθμ. Πρωτ……………………………………αίτηση για εγγραφή στον ειδικό πίνακα της Γ.Γ.Α. 

 

 

 
                                                                              Ο - Η Αιτ……….  

                              (από Δημόσια Υπηρεσία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)«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.» 

(2) Σε περίπτωση που μαθητής - αθλητής κατακτήσει 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους 

Αγώνες, τότε τα προβλεπόμενα ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.. προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ Α΄ 121). 

   

   

 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                                                 (Υπογραφή)  

 

 
 

                                                                          ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 
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