
Διοργάνωση
Θερινοί ή χειμερινοί ολυμπιακοί αγώνες 1 2 3 4 5 6

Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων -νεανίδων 1 2 3 4 5 6

Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών -γυναικών, εφήβων -νεανίδων 1 2 3

Επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας ή ευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών-γυναικών

Διοργάνωση
Θερινοί ή χειμερινοί ολυμπιακοί αγώνες 7 8

Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών, νέων ανδρών -γυναικών, εφήβων -νεανίδων 7 8

Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών-γυναικών 4 5 6 7 8

Παγκόσμιο πρωτάθλημα παίδων -κορασίδων 1 2 3

Ολυμπιακοί Αγώνες Νεότητας 1 2 3

Παγκόσμιοι σχολικοί αγώνες 1 2 3

Επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας ή ευρωπαϊκής επίδοσης νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων -νεανίδων

© ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 130130. Πηγή: Ν.4115/2013 αρθ.38

Θέση

Θέση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ      ν.4115/2013     
ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

Εισάγονται χωρίς περιορισμό σε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι  της προτίμησής τους καθ' υπέρβαση του αριθμού των 
εισακτέων

Εισάγονται χωρίς περιορισμό στα ΤΕΦΑΑ καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων

Σ1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της διάκρισης σε διεθνείς αγώνες είναι η συμμετοχή εθνικών ομάδων από οκτώ 
τουλάχιστον χώρες ή οκτώ τουλάχιστον αθλητών ανά ατομικό αγώνισμα από οκτώ τουλάχιστον χώρες

Προυποθέσεις: ι) Ηλικία έως και 29 ετών, ιι) Τίτλος σπουδών που επιτρέπει συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής 
και ιιι) Ενεργοί αθλητές χωρίς διακοπή, μέχρι την άσκηση του δικαιώματος, πιστοποιούμενη από την οικεία 
ομοσπονδία κι επικυρωμένη από ΓΓΑ

Προυποθέσεις: ι) Ηλικία έως και 29 ετών, ιι) Τίτλος σπουδών που επιτρέπει συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής 
και ιιι) Ενεργοί αθλητές χωρίς διακοπή, μέχρι την άσκηση του δικαιώματος, πιστοποιούμενη από την οικεία 
ομοσπονδία κι επικυρωμένη από ΓΓΑ



ΤΕΦΑΑ  ΑΕΙ
1 Θερινοί ή χειμερινοί ολυμπιακοί αγώνες 7 8 ελεύθερα 30

2α Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών 7 8 ελεύθερα 30
2β Παγκόσμιο πρωτάθλημα / Επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων -κορασίδων 1 2 3 ελεύθερα 25
2γ Παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων -νεανίδων 7 8 ελεύθερα 30
2δ Παγκόσμιο πρωτάθλημα παίδων -κορασίδων 4 5 6 7 8 35 15
3α Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών-γυναικών 4 5 6 7 8 ελεύθερα 30
3β Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα / Επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων -κορασίδων 1 2 3 40 20
3γ Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα νέων ανδρών-γυναικών, εφήβων -νεανίδων 4 5 6 7 8 30 20
3δ Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα παίδων -κορασίδων 4 5 6 7 8 30 15

4 Μεσογειακοί Αγώνες 1 2 3 30 15
5 Ολυμπιακοί Αγώνες Νεότητας 1 2 3 ελεύθερα 25

5α Παγκόσμιοι σχολικοί αγώνες 1 2 3 ελεύθερα 22
6α Πανελληνίους Αγώνες ανδρών-γυναικών, νέων, εφήβων -νεανίδων, παίδων -κορασίδων 1 20 10
6β Πανελληνίους Αγώνες ανδρών-γυναικών, νέων, εφήβων -νεανίδων, παίδων -κορασίδων 2 20 8
6γ Πανελληνίους Αγώνες ανδρών-γυναικών, νέων, εφήβων -νεανίδων, παίδων -κορασίδων 3 20 7
6δ Επίτευξη ή ισοφάριση πανελλήνιας επίδοσης ανδρών-γυναικών, νέων, εφήβων -νεανίδων, παίδων -κορασίδων 20 10

7 Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες 1 20 10
7 Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες 2 20 8
7 Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες 3 20 7
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Εισάγονται σε επιπλέον ποσοστό των εισακτέων 20% σε ΤΕΦΑΑ και 3%  σε άλλες Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ. Και συγκεντρώνουν αριθμό 
μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% του τελευταίου εισαχθέντος, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων τους.
Βασικές Προυποθέσεις: ι) Ηλικία έως και 29 ετών, ιι) Τίτλος σπουδών που επιτρέπει συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και ιιι) Ενεργοί 
αθλητές χωρίς διακοπή, μέχρι την άσκηση του δικαιώματος, πιστοποιούμενη από την οικεία ομοσπονδία κι επικυρωμένη από ΓΓΑ
Σ1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της διάκρισης σε διεθνείς αγώνες είναι η συμμετοχή εθνικών ομάδων από οκτώ τουλάχιστον χώρες ή οκτώ 
τουλάχιστον αθλητών ανά ατομικό αγώνισμα από οκτώ τουλάχιστον χώρες
Σ2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της διάκρισης σε πανελλήνιους αγώνες είναι η συμμετοχή ομάδων από έξι τουλάχιστον σωματεία ή οκτώ 
τουλάχιστον αθλητών ανά ατομικό αγώνισμα από έξι τουλάχιστον σωματεία. Περαιτέρω ο αθλητής ομάδος να έχει συμμετοχή τουλάχιστον στο 50% των αγώνων και 
παράλληλα ο συνολικός αριθμός των συμετεχόντων να μην υπερβαίνει το 20% του αριθμού των δικαιούμενων να συμμετάσχουν αθλητών στη διοργάνωση.
Σ3. Δεν αναγνωρίζεται η διάκριση που σημειώνεται από μαθητή ή μαθήτρια που μεταγράφεται από ένα Λύκειο σε άλλο κατά το σχολικό έτος της διάκρισης όσον αφορά 
τα ομαδικά αθλήματα. Μπορεί να μεταγράφεται για πρώτη φορά από την αλλοδαπή  ή ο ασκών την επιμέλειά του εγκαθίσταται αποδεδειγμένα σε άλλη περιοχή λόγω 
επαγγελματικών υποχρεώσεων
Σ4. Ο αθλητής που κατακτά 1η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς- Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Αγώνες, τότε τα προβλεπόμενα ποσοστά 
προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα (1%).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ      ν.4115/2013           
ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ

Διοργάνωση Θέση Προσαύξηση %




