
 

 

 

 

 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ      

ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)                                                                              

 

ΠΡΟ
(1)

: ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
Γ/λζε Οξγάλσζεο & Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ (για ηην Επιηποπή Επιλογήρ Αθληηών) 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ(Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ (Δmail):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
1) α. Φέηος, είναι η ………………..(πξώηε ή δεύηεξε ή ηξίηε) θορά ποσ κάνφ τρήζη ηης καηφηέρφ διάκριζης γηα 

ηελ εηζαγσγή κνπ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο κε ηελ θαηεγνξία ησλ αζιεηώλ. 
 
ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ (π.ρ. αλδξώλ- γπλαηθώλ, παίδσλ- θνξαζίδσλ): 

ΑΘΛΗΜΑ: 

ΑΓΩΝΙΜΑ: 

ΓΙΑΚΡΙΗ:  ………..     λίθε 

ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑΚΡΙΗ: 

 

(Εάν έσεηε ξανακάνει σπήζη ηηρ ανωηέπω διάκπιζηρ για ηην ειζαγωγή ζαρ ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη ηηρ Ελλάδαρ με 

ηην καηηγοπία ηων αθληηών, ζςμπληπώζηε ηο παπακάηω κενό.)  

 Η πρώηη θορά ποσ έκανα τρήζη ηης ανφηέρφ διάκριζης ήηαλ ην έηνο ……………. . 
  

 

 

β. (Δάν είζηε σπουήθιος ηης Καηηγορίας 2 Κεθ. Γ΄ ηεο εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

πνπ αθνξά ηελ εηζαγσγή αζιεηώλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ην αθαδ. έηνο 2014-2015, με 1
η
 νίκη ηόζο ζε 

Πανελλήνιοσς Μαθηηικούς - τολικούς Αγώνες όζο και ζε Πανελλήνιοσς Αγώνες
(4) 

ζσμπληρώζηε ηα ζηοιτεία 

ηης 2
ης

 διάκριζης παρακάηφ.)  

 

   

  

 

ΑΔΑ: ΩΑΘ89-4ΛΠ



 

 

ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ (π.ρ. αλδξώλ- γπλαηθώλ, παίδσλ- θνξαζίδσλ) : 

ΑΘΛΗΜΑ: 

ΑΓΩΝΙΜΑ: 

ΓΙΑΚΡΙΗ:  ……….. λίθε 

ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑΚΡΙΗ: 

  

Φέηος, είναι η …………… (πξώηε ή δεύηεξε ή ηξίηε) θορά ποσ κάνφ τρήζη ηης ανφηέρφ διάκριζης γηα ηελ 

εηζαγσγή κνπ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο κε ηελ θαηεγνξία ησλ αζιεηώλ. 

(Δάλ έρεηε μαλαθάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δηάθξηζεο γηα ηελ εηζαγσγή ζαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο κε 

ηελ θαηεγνξία ησλ αζιεηώλ, ζπκπιεξώζηε ην παξαθάησ θελό.)  

 Η πρώηη θορά ποσ έκανα τρήζη ηης ανφηέρφ διάκριζης ήηαλ ην έηνο ……………. . 
  

 

2) (Δάλ, ζην παξειζόλ, έρεηε θάλεη ρξήζε άιιεο δηάθξηζεο/άιισλ δηαθξίζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή ζαο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο κε ηελ θαηεγνξία ησλ αζιεηώλ, ζπκπιεξώζηε παξαθάησ γηα θάζε δηάθξηζε ρσξηζηά ηα εμήο 

ζηνηρεία: έηνο ππνβνιήο αίηεζεο, δηνξγάλσζε θ.ι.π.)  

ηο παρελθόν, έτφ κάνει τρήζη άλλης διάκριζης/άλλφν διακρίζεφν σο εμήο: 

 ΔΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ: 

 ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ: 

 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ (π.ρ. αλδξώλ- γπλαηθώλ, παίδσλ- θνξαζίδσλ): 

 ΑΘΛΗΜΑ: 

 ΑΓΩΝΙΜΑ: 

 ΓΙΑΚΡΙΗ:  ………..   λίθε 

 ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑΚΡΙΗ: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΒΔΒΑΙΩΝΔΣΑΙ ΣΟ ΓΝΗΙΟ ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ από Γημ. Τπηρ.                                    Ηκεξνκελία:………….2014 

                                                                                                                                                                               Ο – Η Γει. 

 

 

 (Τπογραθή & θραγίδα Γημόζιας Τπηρεζίας)                                                                                               (Τπνγξαθή) 

 

(1
) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ε Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2)
 Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3)
 «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε 

άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.» 
(4)

 ε πεξίπησζε πνπ καζεηήο - αζιεηήο θαηαθηήζεη 1
η
 νίκη ηόζο ζε Πανελλήνιοσς Μαθηηικούς- τολικούς Αγώνες όζο και ζε 

Πανελλήνιοσς αγώνες, ηόηε ηα πξνβιεπόκελα πνζνζηά πξνζαύμεζεο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα Σ.Δ.Φ.Α.Α. ή ζε άιιν ηκήκα ή εηζαγσγηθή 

θαη/λζε ηκήκαηνο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη Σ.Δ.Ι. πξνζαπμάλνληαη θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ 

άξζξνπ 34 ηνπ Ν.2725/1999 (ΦΔΚ Α΄ 121), όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4115/2013 (ΦΔΚ Α΄ 24). 
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