
Αλλαγές στην εισαγωγή αθλητών - αθλητριών στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Σύμφωνα με τροπολογία στο πρόσφατο ψηφισθέν σχέδιο νόμου «Συνέργειες 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» επέρχονται αλλαγές στον νόμο 
2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα σε εδάφια και περιπτώσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 34 «Παροχές 
σε διακρινόμενους αθλητές». 

Οι αλλαγές αυτές κρίθηκαν αναγκαίες μετά την απόφαση αριθμ. 686/2018 ΣΤΕ περί 
της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ή μη του άρθρου 34 παρ.8 του νόμου 2725/1999, κατά το 
μέρος που προβλέπει την πριμοδότηση των αθλητών ακόμα και για επιτυχίες σε 
αγώνες ήσσονος σημασίας, καθώς και την καθ` υπέρβαση εισαγωγή αθλητών στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση στο αυθαίρετο ποσοστό 4,5% των προβλεφθεισών 
θέσεων, και μάλιστα σε οποιαδήποτε σχολή της προτίμησής τους. 

Οι αλλαγές αφορούν: 

1. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) οι 
λέξεις «90% του αριθμού των μορίων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «100% 
του αριθμού των μορίων» – (σ.σ. Επομένως για να μπορεί κάποιος αθλητής 
με διάκριση να είναι υποψήφιος με την ειδική κατηγορία αθλητών θα πρέπει 
να συγκεντρώνει αριθμό μορίων (μετά την προσαύξηση) τουλάχιστον ίσο με 
το 100% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη 
συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος). 

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. 7 της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 
αντικαθίσταται ως εξής: «Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – 
Σχολικούς Αγώνες παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι., παρέχεται προσαύξηση 8% 
για την 1η νίκη, 6% για τη 2η νίκη και 4% για την 3η νίκη, υπό την 
προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση οι 
προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πανελλήνιους Αγώνες, κατά τα 
ανωτέρω αναφερόμενα, λογιζομένων, για την εφαρμογή του παρόντος 
εδαφίου, των σχολείων ως σωματείων.» – (σ.σ. Επομένως μειώνεται η 
προσαύξηση η οποία ήταν για 1η, 2η, 3η θέση αντίστοιχα 10%, 8% και 7%. 
Αυτό αφορά αποκλειστικά τις διακρίσεις στους Πανελλήνιους Μαθητικούς – 
Σχολικούς Αγώνες και όχι Πανελλήνιους Αγώνες σωματείων αντιστοίχων 
Ομοσπονδιών – προφανώς οι διακρίσεις σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – 
Σχολικούς Αγώνες κρίθηκαν ως διακρίσεις σε αγώνες ήσσονος σημασίας σε 
σχέση με τους Πανελλήνιους Αγώνες σωματείων. 

3. Στο πέμπτο εδάφιο της περίπτ. 7 της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 
οι λέξεις «σε ποσοστό 4,5%» αντικαθίστανται από τις λέξεις «σε ποσοστό 
3%» (σ.σ. Επομένως μειώνεται ο αριθμός των εισακτέων διακριθέντων 
αθλητών σε 3% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε 



οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. εκτός των ΤΕΦΑΑ που παραμένει στο 
20%). 

Η ισχύς των ανωτέρω ξεκινά από τις πανελλαδικές εξετάσεις που θα διεξαχθούν 
κατά το σχολικό έτος 2018-2019. 

 


