
Άρθρο 34 ΝΟΜΟΣ 2725/1999
Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 13 ΝΟΜΟΣ 4726/2020 με ισχύ την 18/09/2020

 . Σε αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε 1
ατομικά  ή ομαδικά αθλήματα χορηγούνται οι οικονομικές παροχές, τα 
ευεργετήματα και  οι διευκολύνσεις που ορίζονται στις επόμενες 
παραγράφους.

 . Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1 του 2
παρόντος είναι:

  α) Η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες.

  β) Η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών - 
γυναικών, νέων  ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παίδων - 
κορασίδων (εφεξής για τις ανάγκες του  παρόντος άρθρου: όλων των 
κατηγοριών) σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται  από 
αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της εξαιρετικής αυτής 
αγωνιστικής διάκρισης είναι η  συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων 
από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες προκειμένου για  τα ομαδικά αθλήματα και για 
τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών  ανά 
αγώνισμα από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η 
διάκριση.

  γ) Η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα όλων 
των κατηγοριών σε  άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από 
αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο  ομοσπονδίες.

   Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της εξαιρετικής αυτής 
αγωνιστικής διάκρισης είναι  να ισχύουν τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της 
περίπτωσης β`της παραγράφου αυτής.

  άρθρο 39 Ν.4373/2016,ΦΕΚ Α 49/1.4.2016Σχετικό:

  δ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Μεσογειακούς Αγώνες.

  ε) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας.

  στ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των 
κατηγοριών.

  ζ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς 
Αγώνες.



  η) Η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης όλων των 
κατηγοριών σε  άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από 
αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο  ομοσπονδίες.

  θ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες.

 όπως τροποποιήθηκε  με την παράγραφο 1 άρθρου 38       Ν.4115/2013,Σημ.:
ΦΕΚ Α 24/30.1.2013

 υπ` αριθμ. 674/2009, 675/2009,  676/2009, 677/2009 αποφάσεις ΣΤΕ.Σχετικό:

 . Οι αθλητές που σημειώνουν τις διακρίσεις των παραγράφων 2 και 9  3
του  παρόντος εγγράφονται σε ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γενική 
Γραμματεία  Αθλητισμού, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας των 
διακρίσεων αυτών, η οποία  καθορίζεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών 
από τη δημοσίευση του παρόντος  νόμου με απόφαση του αρμόδιου για τον 
αθλητισμό Υπουργού. Με την ίδια  απόφαση ορίζονται τα στοιχεία που 
περιλαμβάνει ο πίνακας του προηγούμενου  εδαφίου και όλα όσα αφορούν την 
εγγραφή αθλητών στον πίνακα αυτόν.

 . Σε αθλητές που κατακτούν 1η έως και 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς 4
Ολυμπιακούς Αγώνες, σε Παγκόσμιους και σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες 
ανδρώνγυναικών, καθώς και σε όσους επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή 
ευρωπαϊκή επίδοση της κατηγορίας ανδρών γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται οικονομική επιβράβευση, το 
ύψος της οποίας για κάθε διάκριση καθορίζεται με κοινή απόφαση του 
υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η 
απόφαση αυτή εκδίδεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και ισχύει για 
τις διακρίσεις του αμέσως προηγούμενου έτους. Με την ίδια απόφαση 
ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και 
κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής 
επιβράβευσης. Κατά παρέκκλιση της αποκλειστικής προθεσμίας της 
παραγράφου 1α του άρθρου 3 της ως άνω υπουργικής απόφασης (υπ΄ αριθμ. 
14771/24.5.2000, Β’ 669), η σχετική οικονομική επιβράβευση παρέχεται και 
στους αθλητές που σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά 
ή ομαδικά αθλήματα κατά το χρονικό διάστημα 20102011, καθώς και στον 
προπονητή του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις ανωτέρω 
διακρίσεις, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν την αίτηση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών στην προθεσμία που προβλέπει η απόφαση αυτή, 
εφόσον οι εξαιρετικές αυτές αγωνιστικές διακρίσεις μπορούν να αποδειχθούν 
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα 
στον ισχύοντα νόμο. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ως αγωνίσματα 
ατομικών αθλημάτων ή ομαδικά αθλήματα νοούνται

όσα περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των 
Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων 
Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας και διεξάγονται σύμφωνα με τους 
κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διεθνούς Ομοσπονδίας.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 66 ΝΟΜΟΣ 4410/2016 με ισχύ την 03/08/2016



 . Στους αθλητές των ομαδικών αθλημάτων πλην του beach volley και  5
στους  αθλητές των σκυταλοδρομιών η οικονομική επιβράβευση είναι ίση με το 
60% της  αντίστοιχης ατομικού αθλήματος ή ατομικού αγωνίσματος επί τον 
αριθμό όσων  δικαιούνται συμμετοχής στους αγώνες και επιμερίζεται στους 
αθλητές που πήραν  μέρος σε αυτούς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον 
κανονισμό εθνικών  ομάδων της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.

 . Σε αθλητή ή ομάδα που σημειώνει περισσότερες από μία διακρίσεις μέσα  6
στο  ίδιο ημερολογιακό έτος χορηγείται η οικονομική επιβράβευση της 
μεγαλύτερης  διάκρισης προσαυξημένη με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της 
οικονομικής  επιβράβευσης που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις άλλες 
διακρίσεις.

 . Οι οικονομικές επιβραβεύσεις που αναφέρονται στις  7
προηγούμενες  παραγράφους χορηγούνται σε κάθε αθλητή με κοινή απόφαση 
του Υπουργού  Οικονομίας και Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό 
Υπουργού ή  άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου από τα ειδικά έσοδα 
της Γενικής  Γραμματείας Αθλητισμού. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός του 
πρώτου διμήνου  κάθε έτους και αφορά τις διακρίσεις του προηγούμενου 
έτους.

 . Αθλητές που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς 8
Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 
3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων 
γυναικών, εφήβων νεανίδων ή που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή 
πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που 
καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές 
ομοσπονδίες, εισάγονται σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. της προτίμησής 
τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που 
ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβράβευση αυτή είναι να έχουν τίτλο 
σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες 
επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και περαιτέρω να 
είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, 
μέχρι τη στιγμή της άσκησης του σχετικού δικαιώματος, ιδιότητα που θα 
πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης κατά τον παρόντα 
νόμο ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, 
η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτά 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς 
Ολυμπιακούς αγώνες, 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες 
ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, 4η έως 
8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών γυναικών, 1η έως 3η νίκη σε 
Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων κορασίδων, 1η έως 3η νίκη στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Σχολικούς 
Αγώνες ή επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων 
ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, εισάγεται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 
εγγράφεται σε αυτά, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις με την επιφύλαξη της 

συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της 



συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της 
παρούσας.

Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων κατά την έννοια 
του παρόντος αθλητών και αθλητριών, με την προϋπόθεση της συνδρομής όσων 
ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, στις Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή, 
τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν 
μηχανογραφικό δελτίο μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, 
σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για τους υποψηφίους της κατηγορίας 
τους. Προϋποθέσεις εισαγωγής σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση 
συνιστούν α) η επίτευξη: αα) της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή των Ε.Β.
Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών 
της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει 
τέτοια περίπτωση και αβ) της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής 
κατεύθυνσης και β) η συγκέντρωση συνολικού αριθμού μορίων τουλάχιστον 
ίσου με το εκατό τοις εκατό (100%) του αριθμού των μορίων του τελευταίου 
εισαχθέντος ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση στο ίδιο ακαδημαϊκό 
έτος, σύμφωνα με τον ν. 4186/2013 (Α΄ 193). Για τη συνδρομή της περ. β΄ 
λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός μορίων του τελευταίου επιτυχόντα της παρ. 1 ή 2, 
κατά περίπτωση, του άρθρου 4Γ του ν. 4186/2013, ανάλογα με το ποιος είναι ο 
μικρότερος. Το σύνολο των μορίων των υποψηφίων της παρούσας εξάγεται 
ύστερα από προσαύξηση του αριθμού των μορίων που προκύπτει από τη 
βαθμολογική τους επίδοση ως ακολούθως:

1) Για 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, 
παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή 
τμήμα Α.Ε.Ι.

2) α. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών γυναικών, 
παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή 
τμήμα Α.Ε.Ι.

β. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες παίδων κορασίδων ή για την 
επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων κορασίδων, παρέχεται 25% 
προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

γ. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα νέων ανδρών νέων 
γυναικών, εφήβων νεανίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) 
για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων κορασίδων, 
παρέχεται προσαύξηση τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.
Α.Α. και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

3) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών γυναικών, 
παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή 
τμήμα Α.Ε.Ι.



β. Για 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων κορασίδων, ή 
για την επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων κορασίδων, 
παρέχεται προσαύξηση σαράντα τοις εκατό (40%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα νέων ανδρών νέων 
γυναικών, εφήβων νεανίδων, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση 
για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή 
τμήμα Α.Ε.Ι.

δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων κορασίδων, 
παρέχεται προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.
Ι.

4) Για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες, παρέχεται τριάντα τοις εκατό 
(30%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) 
προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

5) Για 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας παρέχεται είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%) προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

Όλες οι  ανωτέρω διακρίσεις αφορούν αθλήματα ή αγωνίσματα αθλημάτων που 
καλλιεργούνται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές 
ομοσπονδίες και απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρισθούν ως διακρίσεις 
οι νίκες σε παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι να ισχύουν 
οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αντίστοιχες διοργανώσεις κατά 
τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος.

5α) Για 1η έως 3η νίκη σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες, παρέχεται είκοσι δύο 
τοις εκατό (22%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.,

6) α. Για 1η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται 
είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δέκα τοις 
εκατό (10%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

β. Για 2η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι 
τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και οκτώ τοις εκατό 
(8%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

γ. Για 3η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι 
τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και επτά τοις εκατό 
(7%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει πανελλήνια επίδοση σε 
αγώνισμα όλων των κατηγοριών λαμβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης 
για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. που παρέχεται στον 
αθλητή ή την αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά 

τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρούσα. Για ομαδικά αγωνίσματα ατομικών 



τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρούσα. Για ομαδικά αγωνίσματα ατομικών 
αθλημάτων απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον έξι (6) ομάδων από έξι (6) 
σωματεία με ειδική αθλητική αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης στους πανελλήνιους 
αγώνες όλων των κατηγοριών είναι η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση 
ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα και, 
προκειμένου για τα ατομικά αθλήματα, η συμμετοχή στην αντίστοιχη 
διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία 
ανά αγώνισμα, η δε διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που 
καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες. 
Περαιτέρω στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής θα πρέπει να έχει συμμετοχή 
τουλάχιστον στο πενήντα τοις εκατό (50%) των αγώνων της διοργάνωσης και 
παράλληλα ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων αθλητών/τριών της 
ομάδας του/της να μην υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του αριθμού, των 
υπό των οικείων κανονισμών του αθλήματος ή του αγωνίσματος του 
αθλήματος, δικαιουμένων αθλητών/ τριών να συμμετάσχουν στη διοργάνωση 
αυτή. Κατά τον προσδιορισμό των ποσοστών του προηγουμένου εδαφίου 
γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει 
δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. 
Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας 
γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως προηγούμενη ακέραιη μονάδα. Όταν 
πρόκειται για ατομικό ή ομαδικό άθλημα ή αγώνισμα ή για μορφή τέτοιου 
αθλήματος που σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας παγκόσμιας 
ομοσπονδίας και της αντίστοιχης ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας, διεξάγεται 
σε δυάδες, απαιτείται και οι δύο (2) αθλητές της δυάδας να ανήκουν σε 
σωματείο με ειδική αθλητική αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα.

7) Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς Σχολικούς Αγώνες 
παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 
για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. παρέχεται προσαύξηση οκτώ τοις 
εκατό (8%) για την 1η νίκη, έξι τοις εκατό (6%) για τη 2η νίκη και τέσσερα τοις 
εκατό (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 της παρούσας περίπτωσης, των σχολείων ως σωματείων.

Σε περίπτωση που μαθητής  αθλητής κατακτήσει 1η νίκη, τόσο σε Πανελλήνιους 
Μαθητικούς Σχολικούς αγώνες όσο και σε πανελλήνιους αγώνες, τότε 
τα προβλεπόμενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή 
στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. προσαυξάνονται κατά μία 
ποσοστιαία μονάδα επί του μεγαλύτερου ποσοστού.

Επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της 
παρούσας, όλοι οι αθλητές/τριες, που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη 
από τις αναφερόμενες στις περ. 1 έως και 7 της παρούσας, εισάγονται στα Τ.Ε.
Φ.Α.Α. σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των 
εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επιπλέον του 
εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.



Οι αθλητές/τριες που εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά τις διατάξεις της 
παρούσας, υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος στο 
οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής τους χορηγεί την 
ειδικότητα αυτή.

Αν το τμήμα εισαγωγής τους δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο 
οποίο σημειώθηκε η διάκριση, ο αθλητής μπορεί να μετεγγραφεί, κατόπιν 
αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο της έδρας του 
ειδικώς αναγνωρισμένου αθλητικού σωματείου, στο οποίο ανήκει και 
προπονείται, εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο χορηγεί την ειδικότητα αυτή, με 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.

Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που 
αναφέρονται στις περ. 1 έως 7, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη 
ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό 
της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό 
της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, 
οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση 
να υπάρχει μία (1) τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. Αθλητής ή 
αθλήτρια που έχει κατακτήσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση είτε σε 
Θερινούς ή Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες είτε σε Παγκόσμια 
Πρωταθλήματα ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα των κατηγοριών 
ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, και έχει 
εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., που απέχει γεωγραφικά από τον τόπο όπου 
κυρίως προετοιμάζεται, δύναται να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο 
αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά 
περίπτωση, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει την 
αθλητική του δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκηθεί 
το δικαίωμα αυτό είναι ο αθλητής ή η αθλήτρια να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς 
διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, έως την ημερομηνία υποβολής 
της σχετικής αιτήσεως, ιδιότητα που πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, 
αναγνωρισμένης, κατά τον παρόντα νόμο, Ομοσπονδίας, που καλλιεργεί 
το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 10 ΝΟΜΟΣ 4777/2021 με ισχύ την 17/02/2021

 . Αθλητές που κατακτούν την 1η έως και την 3η νίκη σε θερινούς 9
ή  χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες επιτρέπεται να διορίζονται, κατά 
παρέκκλιση  των ισχυουσών διατάξεων, σε κενές θέσεις είτε της Γενικής 
Γραμματείας  Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων είτε σε 
οργανισμούς,  φορείς, γραφεία ή υπηρεσίες αθλητικού αντικειμένου των 
οργανισμών τοπικής  αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α` και Β` βαθμού. Οι ενδιαφερόμενοι 
διορίζονται σε κενές  θέσεις των φορέων του προηγούμενου εδαφίου, ύστερα 
από αίτηση τους, εφόσον  έχουν τα απαιτούμενα για τις θέσεις, στις οποίες 
επιθυμούν να διοριστούν,  γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα. Με κοινή 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  και του αρμόδιου για τον αθλητισμό 



απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  και του αρμόδιου για τον αθλητισμό 
Υπουργού, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία  έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση 
του παρόντος, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά και 
ο χρόνος υποβολής τους, η διαδικασία και  γενικά κάθε θέμα που αφορά το 
διορισμό. Ο διορισμός γίνεται στον εισαγωγικό  βαθμό με κοινή απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου για τον  αθλητισμό Υπουργού. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό των αθλητών, πέραν  των όσων 
αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής, είναι να  έχουν 
διακόψει αποδεδειγμένα την αγωνιστική τους δραστηριότητα κατά το 
χρόνο  υποβολής της αίτησης για διορισμό. Για το σκοπό αυτόν μαζί με τη 
σχετική  αίτηση για το διορισμό και τα λοιπά δικαιολογητικά, κατά τα 
ανωτέρω  οριζόμενα, συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής της 
αγωνιστικής τους  δραστηριότητας ως και σχετική περί τούτου βεβαίωση της 
οικείας ομοσπονδίας.  Η προθεσμία για να ασκήσουν οι αθλητές το δικαίωμα 
που τους παρέχεται με την  παράγραφο αυτή ορίζεται σε ένα (1) έτος από τη 
διακοπή της αγωνιστικής τους  δραστηριότητας. Σε περίπτωση που 
αποκαλυφθεί εκ των υστέρων η ανακρίβεια των  όσων αναφέρονται στην 
υπεύθυνη δήλωση, ανακαλείται υποχρεωτικά ο διορισμός  τους, 
επιφυλασσομένης της ποινικής και αστικής ευθύνης τους για την 
υποβολή  ανακριβούς ή αναληθούς δήλωσης.

 Αθλητές με αναπηρίες επιτρέπεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα  παράγραφο, να διορίζονται και σε συνιστώμενες προσωρινά θέσεις 
είτε της  Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) και των εποπτευόμενων από 
αυτήν φορέων  είτε σε οργανισμούς, φορείς, γραφεία ή υπηρεσίες των 
οργανισμών τοπικής  αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α` και Β` βαθμού. Οι Έλληνες 
Παραολυμπιονίκες που  υπηρετούν στη ΓΓΑ και τους εποπτευόμενους από 
αυτήν φορείς του ευρύτερου  δημόσιου τομέα, καθώς και στους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης Α` και Β`  βαθμού κατατάσσονται στο καταληκτικό 
μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας  τους με τριακονταπενταετή υπηρεσία 
στο ∆ημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα  και στους ΟΤΑ Α` και Β` βαθμού.

  παρ. 1 και 2  του άρθρου 28 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ Α 254/21.11.2013)Σχετικό:

 Για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2 έως και 9 του παρόντος 10.
άρθρου ισχύουν περαιτέρω οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

α) Στα ομαδικά αθλήματα ο 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.

β) Ως πανελλήνιοι αγώνες ή πανελλήνιο πρωτάθλημα θεωρούνται μία και μόνο 
εθνικού ή ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση κάθε χρόνο, που ορίζεται από 
την οικεία αθλητική ομοσπονδία και πάντα της ανώτατης κατηγορίας για κάθε 
άθλημα ή αγώνισμα. Οι διοργανώσεις κυπέλλου δεν θεωρούνται πανελλήνιοι 
αγώνες ή πανελλήνιο πρωτάθλημα. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και 
φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα πανελλήνια πρωταθλήματα σε κάθε 
κατηγορία, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πανελλήνιο πρωτάθλημα ή οι 
πανελλήνιοι αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριμένη κατηγορία. Για 
την εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου αυτού, η οικεία αθλητική ομοσπονδία 
οφείλει να ενημερώνει σχετικά τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πριν από την 



οφείλει να ενημερώνει σχετικά τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πριν από την 
έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

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. Ειδικά για τη χορήγηση 
της οικονομικής επιβράβευσης της παρ. 4, ο παραπάνω περιορισμός για «μία και 
μόνο διοργάνωση» δεν καταλαμβάνει τα περιοδικώς διεξαγόμενα παγκόσμια και 
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου και τα αντίστοιχα 
πρωταθλήματα κολύμβησης που διεξάγονται σε κολυμβητικές δεξαμενές 
μήκους τόσο πενήντα (50), όσο και είκοσι πέντε (25) μέτρων. Για τις διακρίσεις 
σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κλειστού στίβου και κολύμβησης 
σε κολυμβητική δεξαμενή μήκους είκοσι πέντε (25) μέτρων και για τον σκοπό 
του προηγούμενου εδαφίου, δεν εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4.

γ) Στα ατομικά αθλήματα δεν λαμβάνεται υπόψη η ομαδική βαθμολογία ή 
κατάταξη. Ως ατομικά αθλήματα νοούνται και τα ομαδικά αγωνίσματα αυτών. οι 
αναφερόμενες διακρίσεις, πλην των ολυμπιακών, παγκόσμιων και 
πανευρωπαϊκών αγώνων, πρέπει να έχουν κατακτηθεί από τους αθλητές κατά 
τη διάρκεια των τεσσάρων (4) τελευταίων ετών, πριν από το ακαδημαϊκό έτος 
για το οποίο ο αθλητής υποβάλλει αίτηση εισαγωγής.

δ) Οι αθλητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του παρόντος άρθρου 
μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά 
έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των 
διατάξεων αυτών.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 56 ΝΟΜΟΣ 4753/2020 με ισχύ την 01/01/2016 
σύμφωνα με την Παρ.2 Άρθρο 56 ΝΟΜΟΣ 4753/2020

 . Αν ο αριθμός των ενδιαφερόμενων αθλητών είναι μεγαλύτερος από  11
τον  αριθμό εκείνων που δικαιούνται τις παροχές, τα ευεργετήματα και 
τις  διευκολύνσεις του παρόντος άρθρου, η σειρά προτεραιότητας 
διαμορφώνεται με  τα εξής κριτήρια:

 α) διάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο 
πρόγραμμα  των Ολυμπιακών Αγώνων,

 β) νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή του αγωνίσματος,

 γ) σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων που καθορίζεται με απόφαση 
του  αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
παρόντος  άρθρου,

 δ) βαθμός του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται 
δημόσια  κλήρωση.

 11α. Για δεύτερη νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς -Σχολικούς 
Αγώνες  παρέχεται προσαύξηση 15% για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 8% για 
εισαγωγή σε  άλλη σχολή ή τμήμα των Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι..  Για τρίτη νίκη σε 



εισαγωγή σε  άλλη σχολή ή τμήμα των Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι..  Για τρίτη νίκη σε 
Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες παρέχεται  προσαύξηση 15% για 
εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 7% για εισαγωγή σε άλλη σχολή  ή τμήμα των Α.Ε.Ι ή 
Τ.Ε.Ι..  Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων 
εδαφίων  εφαρμόζονται ανάλογα τα οριζόμενα στην περίπτωση 11 της 
παραγράφου αυτής,  καθώς και τα οριζόμενα στα τέσσερα τελευταία εδάφια 
της περίπτωσης 12 της  ίδιας παραγράφου.

 όπως τροποποιήθηκε   με την παρ. 1  περίπτωση Γ του άρθρυ 45  του Ν.Σημ.:
3773/2009 (ΦΕΚ Α 120/21.7.2009).

 Αθλητές ή αθλήτριες ατομικού ή ομαδικού αθλήματος που κατέκτησαν  12.
πρώτη,  δεύτερη ή τρίτη νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 
τυγχάνουν  και του ευεργετήματος της απονομής χρυσού μεταλλίου από τον 
Πρόεδρο της  ∆ημοκρατίας.

 . Αθλητές ή αθλήτριες που κατέκτησαν την 4η έως και την 8η νίκη σε  13
θερινούς ή χειμερινούς  Ολυμπιακούς Αγώνες τυγχάνουν και του 
ευεργετήματος της απονομής δημόσιου επαίνου μετά  διπλώματος από τον 
αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό».

 όπως τροποποιήθηκε  με την παράγραφο 4 άρθρου 38       Ν.4115/2013,Σημ.:
ΦΕΚ Α 24/30.1.2013

 . Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στα άτομα  14
με  αναπηρίες (ΑΜΕΑ), τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί αθλητές από την 
ειδική  επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, πλην 
των  διατάξεων της παραγράφου 9 κατά το μέρος που αφορούν τα ΤΕΦΑΑ και τα 
λοιπά  τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία, λόγω της φύσης της 
επιστήμης,  είναι δυσχερής για τα άτομα αυτά η παρακολούθηση, σύμφωνα με 
αιτιολογημένη  απόφαση του τμήματος. Ειδικά στους αθλητές με αναπηρία που 
κατακτούν 4η έως  6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Παραολυμπιακούς 
Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε  Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών-γυναικών ή 1η έως 
6η νίκη σε Πανευρωπαϊκούς Αγώνες  ανδρών-γυναικών χορηγούνται όλες οι 
παροχές που λαμβάνουν οι αθλητές με  αναπηρία που κατακτούν 1η έως 3η νίκη 
σε θερινούς ή χειμερινούς  Παραολυμπιακούς Αγώνες κατά τα οριζόμενα στο 
προηγούμενο εδάφιο της  παρούσας.

 Στους αθλητές με αναπηρία που κατακτούν 7η ή 8η νίκη σε θερινούς ή 
χειμερινούς  Παραολυμπιακούς Αγώνες ή σε Παγκόσμιους Αγώνες ή 
Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών -  γυναικών παρέχεται 30% προσαύξηση για 
εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. με την προϋπόθεση  της μη συνδρομής της 
εξαίρεσης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 άρθρου 38       Ν.4115/2013,ΦΕΚ Σημ.:
Α 24/30.1.2013

 . ∆εν επιτρέπεται χορήγηση δημόσιας υποτροφίας σε πρόσωπα που  15
έχουν  καταδικασθεί αμετάκλητα για παράβαση των διατάξεων του παρόντος 
νόμου.  Υποτροφία που τυχόν χορηγήθηκε στα πρόσωπα αυτά διακόπτεται.

  το άρθρο 1 παρ.10 Ν.2009/2001,ΦΕΚ Α 90/2.2.2001Σχετικό:



  το άρθρο 1 παρ.10 Ν.2009/2001,ΦΕΚ Α 90/2.2.2001Σχετικό:

 . Για την εκπλήρωση των σκοπών του Παγκόσμιου Συλλόγου  16
Ολυμπιονικών  καθιερώνεται και ως έσοδο του επιχορήγηση από τη ΓΓΑ σε 
ετήσια βάση, κατ`  ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου που 
ισχύουν για τις  αθλητικές ομοσπονδίες.

 . Για την εφαρμογή του παρόντος: 17

 α. Η διάκριση των αθλητών στις κατηγορίες (ανδρών-γυναικών, νέων 
ανδρών-  γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παίδων - κορασίδων) γίνεται σύμφωνα 
με τους  κανονισμούς της ∆ιεθνούς Ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος. Με 
απόφαση του  Υπουργού Πολιτισμού ορίζονται τα ανώτερα ή και κατώτερα όρια 
ηλικίας για  κάθε κατηγορία, ανά άθλημα.

 β. Ως αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων ή ομαδικά αθλήματα που 
περιλαμβάνονται  στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών 
Αγώνων νοούνται όσα  διεξάγονται με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας 
διεθνούς ομοσπονδίας  στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

 . Κατ` εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, με απόφαση του  18
Υπουργού  Πολιτισμού, μπορεί να παρέχεται οικονομική επιβράβευση σε 
πρόσωπα τα οποία  έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ή υποβάλλονται σε 
αιμοκάθαρση, εφόσον είναι  αθλητές αθλητικών σωματείων, αναγνωρισμένων 
κατά τις διατάξεις του παρόντος  και έχουν πετύχει εξαιρετικές 
πανευρωπαϊκές ή παγκόσμιες διακρίσεις σε  αγώνες που διοργανώνουν 
αντίστοιχες διεθνείς ομοσπονδίες, καθώς και σε  κωφούς αθλητές, που 
σημειώνουν διακρίσεις σε αθλήματα που περιλαμβάνονται  στο πρόγραμμα 
αγώνων της ∆ιεθνούς Επιτροπής Αθλητών Κωφών (C.I.S.S.). Με την  ίδια 
υπουργική απόφαση ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ως 
άνω  οικονομικής επιβράβευσης, το ύψος αυτής, καθώς και κάθε άλλο συναφές 
θέμα,  κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, με βάση το 
είδος  του αθλήματος, την καταβληθείσα προσπάθεια και τον αριθμό των 
συμμετοχών.

 Η ∆ιεθνής Επιτροπή Αθλητών Κωφών (C.I.S.S.) μετονομάζεται σε ∆ιεθνή 
Επιτροπή Αθλητισμού  Κωφών (I.C.S.D.). Οι οικονομικές επιβραβεύσεις, τα 
ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που  προβλέπονται για τους αθλητές με 
αναπηρίες ισχύουν και για τους κωφούς αθλητές.

 όπως τροποποιήθηκε   με το άρθρο 53 του Ν.4049/2012  (ΦΕΚ Α 35/23.Σημ.:
2.2012)

 . Για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών και την εκπλήρωση  19
των  σκοπών τους, ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών και ο Σύλλογος 
Ελλήνων  Παραολυμπιονικών επιχορηγούνται από τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού σε  ετήσια βάση, κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος νόμου που  ισχύουν για τις αθλητικές ομοσπονδίες.

 Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα στους συνοδούς 20.
αθλητές, οι οποίοι αγωνίζονται μαζί με αθλητές με αναπηρία, όπως και όπου 
απαιτείται από το αγώνισμά τους σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς του 



απαιτείται από το αγώνισμά τους σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς του 
οικείου αθλήματος και σημειώνουν τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις της 
παρ. 2. Με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων σχετικά με την εισαγωγή τους 
στα Σ.Ε.Φ.Α.Α., η παρούσα αφορά αποκλειστικά και μόνον στα εξής αθλήματα 
ατόμων με αναπηρία: στίβο, ποδηλασία, μπότσια (boccia), αλπικό σκι και 
ειδικότερα στους πιλότους που αγωνίζονται σε αγώνες ποδηλασίας τάντεμ 
(tandem), στους αθλητές συνοδούς των αθλητών του στίβου με προβλήματα 
όρασης, στους αθλητές συνοδούς των ατόμων με αναπηρία που αγωνίζονται 
στο μπότσια και στους αθλητές συνοδούς των αθλητών του αλπικού σκι με 
προβλήματα όρασης.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 43 ΝΟΜΟΣ 4809/2021 με ισχύ την 19/06/2021

 . α) Σε αθλητή που έχει διακριθεί και τιμωρείται αμετάκλητα, είτε ποινικά με 21
οποιαδήποτε  ποινή, είτε πειθαρχικά, με ποινή απαγόρευσης συμμετοχής σε 
κάθε είδους αθλητικές συναντήσεις  και διοργανώσεις όλων των αθλημάτων 
δύο (2) ετών και άνω για χρήση απαγορευμένων ουσιών  και μεθόδων 
φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) από ∆ικαστήριo ή από Πειθαρχικό Όργανο 
της  ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή από το ∆ιεθνές ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο (CAS.) 
δεν χορηγούνται οι  οικονομικές παροχές, οι διευκολύνσεις και τα 
ευεργετήματα του παρόντος άρθρου και του άρθρου  35 του νόμου αυτού, 
καθώς επίσης και του άρθρου 39 του Ν. 3883/2010. Αν αυτά έχουν  χορηγηθεί 
ανακαλούνται. Οι διατάξεις των ανωτέρω δύο εδαφίων της παραγράφου 
αυτής  εφαρμόζονται ανάλογα και για τα πρόσωπα της παραγράφου 8 του 
άρθρου 31 του παρόντος  νόμου.

 β) Σε περίπτωση στην οποία η ανωτέρω τιμωρία αφορά σε διακριθέντα αθλητή 
στον οποίο, με  βάση τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3883/2010, απονεμήθηκε 
η ιδιότητα και ο βαθμός  αξιωματικού και κατατάχθηκε και ήδη υπηρετεί στις 
Ένοπλες ∆υνάμεις, αυτός αποτάσσεται από τις  τάξεις τους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του Ν. 3883/2010.

 γ) Σε περίπτωση στην οποία η ανωτέρω τιμωρία αφορά σε διακριθέντα αθλητή 
που προσλήφθηκε  βάσει ευεργετικών διατάξεων του Ν. 2725/1999 και ήδη 
απασχολείται στο ∆ημόσιο ή στον  ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός 
οριοθετείται στην παρ.1 του άρθρου 6 του Ν. 1256/ 1982  και στην παρ. 2 του 
άρθρου 51 του Ν. 1892/1990, αυτός απολύεται με απόφαση του 
οικείου  αρμόδιου οργάνου.

 δ) Σε περίπτωση στην οποία η ανωτέρω τιμωρία αφορά σε διακριθέντα αθλητή 
που εγγράφηκε  στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο αυτό,  αυτός διαγράφεται και η εγγραφή του 
θεωρείται ως μηδέποτε γενόμενη.

 ε) H παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν. 4115/2013 καταργείται.

 στ) Η παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν. 3883/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 41 του Ν.  4278/2014 (Α΄ 157), καταργείται.



 όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.5 άρθρου 38 Ν.4115/2013,       ΦΕΚ Α 24,Σημ.:
αντικαταστάθηκε πάλι με τη παρ.1 άρθρου 23 Ν.4373/2016,       ΦΕΚ Α 49/1.
4.2016.

22. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται 
οι  προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και γενικά 
κάθε  αναγκαία λεπτομέρεια για την εισαγωγή των αθλητών με αγωνιστικές 
διακρίσεις  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με κοινή υπουργική απόφαση των 
συναρμόδιων  Υπουργών ορίζονται τα αναγκαία συλλογικά όργανα για τον 
έλεγχο της συνδρομής  των προϋποθέσεων και ο τρόπος συγκρότησης τους.

 όπως η παρ.22 προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.17 Ν.3748/2009,     ΦΕΚ Α 29Σημ.:
/19.2.2009.

 . Στους εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες, μέλη των εθνικών ομάδων ή 23
προεθνικών ομάδων των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών 
ομοσπονδιών που καλλιεργούν είτε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που 
περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των 
Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών, θερινών και 
χειμερινών, και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας, είτε άθλημα ή αγώνισμα το οποίο 
καλλιεργείται από αναγνωρισμένη ομοσπονδία μέλος της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών και της Σκακιστικής Ομοσπονδίας 
για το οποίο διεξάγεται Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στους 
προπονητές ή προπονήτριές τους, στα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 
αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των 
αγώνων, καθώς και στους διεθνείς Έλληνες διαιτητές και κριτές που 
λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς αγώνες, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, 
οι Παραολυμπιακοί Αγώνες, οι Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών, η Σκακιστική 
Ολυμπιάδα και τα Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ή σε αγώνες 
Champions League, όταν πρόκειται για αγώνες ποδοσφαίρου Κωφών 
αναγνωρισμένους από την UEFA και οι οποίοι εργάζονται είτε στο ∆ημόσιο είτε 
σε Ν.Π.∆.∆. ή σε Ν.Π.Ι.∆. του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, είτε στους Ο.
Τ.Α. όλων των βαθμίδων μπορεί να χορηγηθεί άδεια με αποδοχές, κατά 
τα κατωτέρω οριζόμενα, προκειμένου να συμμετέχουν στους αγώνες αυτούς. 
Ίδια άδεια μπορεί να χορηγηθεί και σε εν ενεργεία αθλητές ή αθλήτριες μέλη 
των εθνικών ομάδων, των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών 
ομοσπονδιών που καλλιεργούν είτε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που 
περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των 
Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της 
Σκακιστικής Ολυμπιάδας, είτε άθλημα ή αγώνισμα το οποίο καλλιεργείται από 
αναγνωρισμένη ομοσπονδία μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της 
Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Αθλητισμού Κωφών και της Σκακιστικής Ομοσπονδίας, για το οποίο διεξάγεται 
Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, καθώς και στους προπονητές ή 
προπονήτριές τους, κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε επίσημους αγώνες 
για την πρόκριση ή προετοιμασία για τις ανωτέρω διεθνείς διοργανώσεις. 
Αντιστοίχως, για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αθλητών και προπονητών και 
επιπλέον των αδειών των προηγούμενων εδαφίων, χορηγείται άδεια για την 
καλύτερη προετοιμασία ή τη συμμετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις, 



καλύτερη προετοιμασία ή τη συμμετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις, 
η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει τις εκατό (100) υπηρεσιακές ημέρες για κάθε 
ημερολογιακό έτος, προσαυξανομένη συνολικά σε εκατόν σαράντα πέντε (145) 
ημέρες για το έτος διεξαγωγής Πανευρωπαϊκών και Παγκόσμιων 
πρωταθλημάτων και σε εκατόν εβδομήντα (170) ημέρες για το έτος διεξαγωγής 
των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ιδιαιτέρως, για το άθλημα της ιστιοπλοΐας η ανωτέρω άδεια δύναται να είναι 
συνολικά έως διακόσιες σαράντα (240) ημέρες και για το άθλημα του ζατρικίου 
συνολικά έως σαράντα πέντε (45) ημέρες. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται από 
τον φορέα όπου εργάζονται τα παραπάνω πρόσωπα, ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφερομένου, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

α) βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), προκειμένου για 
τους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, κατά περίπτωση, η οποία 
πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα είναι μέλος της Ολυμπιακής ή της προ-
Ολυμπιακής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση,

β) βεβαίωση της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας, η οποία επικυρώνεται από 
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) για την περίπτωση των Παγκόσμιων 
ή Πανευρωπαϊκών Αγώνων, κατά περίπτωση, στην οποία πιστοποιείται ότι 
ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι μέλος της εθνικής ομάδας που 
συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση ή είναι προπονητής των αθλητών που 
έχουν προκριθεί στους ανωτέρω αγώνες,

γ) βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας που πιστοποιεί ότι ο αγώνας 
για τον οποίο ζητείται η άδεια αποτελεί αγώνα πρόκρισης ή προετοιμασίας για 
τις ανωτέρω διεθνείς οργανώσεις και

δ) βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ότι η προπονητική 
συγκέντρωση του αιτούντος είναι ενταγμένη στον σχεδιασμό της 
προετοιμασίας των εθνικών ομάδων ή του αθλητή/τριας εθνικής ομάδας 
ατομικού αγωνίσματος.

Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα και στους 
εργαζόμενους αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία (ΑΜεΑ), στους κωφούς 
αθλητές, στους αθλητές συνοδούς αυτών, στους αθλητές του ζατρικίου μέλη 
εθνικών ομάδων, στους προπονητές ή προπονήτριες αυτών, στα μέλη του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην 
Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων, καθώς και στους Έλληνες διαιτητές και 
κριτές που συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες Κωφών, στη Σκακιστική Ολυμπιάδα, καθώς και σε Παγκόσμια ή 
Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του οικείου 
αθλήματος και οι οποίοι εργάζονται στους ανωτέρω φορείς. Την 
προαναφερόμενη βεβαίωση στους συμμετέχοντες χορηγεί η Ελληνική 
Παραολυμπιακή Επιτροπή, προκειμένου για τους κωφούς η Ελληνική 
Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών και η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, 
η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Επίσης, 
οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στους συμμετέχοντες σε όργανα των 
διεθνών αθλητικών φορέων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 13 ΝΟΜΟΣ 4726/2020 με ισχύ την 18/09/2020



Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 13 ΝΟΜΟΣ 4726/2020 με ισχύ την 18/09/2020

 Στα μέλη του ∆.Σ. της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας με ειδική αθλητική 24.
αναγνώριση, τα οποία εργάζονται στο δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, του στενού ή ευρύτερου 
δημόσιου τομέα ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιασδήποτε 
βαθμίδας, χορηγείται άδεια με αποδοχές, προκειμένου να συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις του ∆.Σ. της οικείας ομοσπονδίας και των οργάνων βαλκανικών, 
μεσογειακών, ευρωπαϊκών ή διεθνών αθλητικών φορέων όπου εκπροσωπείται 
η οικεία εθνική ομοσπονδία. Η άδεια χορηγείται από το φορέα στον οποίο 
εργάζονται τα μέλη του ∆.Σ., ύστερα από αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από βεβαίωση της οικείας εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας που 
πιστοποιεί την ιδιότητα του αιτούντος, ως μέλους του ∆.Σ. αυτής ή και ως 
εκπροσώπου της ομοσπονδίας σε όργανο αθλητικού φορέα της περίπτωσης β΄ 
του πρώτου εδαφίου, και το συνεδριάζουν όργανο, τον τόπο, καθώς και την 
ημέρα και ώρα της συνεδρίασης για την οποία χορηγείται η άδεια.

Όπως προστέθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 36 ΝΟΜΟΣ 4603/2019 με ισχύ την 14/03/2019

 . Οι αθλητές που έχουν καταλάβει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς 25
Ολυμπιακούς Αγώνες ή σε Παραολυμπιακούς Αγώνες ή σε Ολυμπιακούς Αγώνες 
Κωφών και έχουν διορισθεί και υπηρετούν είτε στα Σώματα Ασφαλείας είτε 
στον δημόσιο τομέα είτε σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, είτε σε Ο.
Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού επιτρέπεται χωρίς αμοιβή, πέραν του επισήμου ωραρίου 
εργασίας τους και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να 
αναλαμβάνουν δραστηριότητα και να συμμετέχουν σε δράσεις, οι οποίες 
προάγουν τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, καθώς και σε προγράμματα ή 
δράσεις αναφορικά με την κοινωνική προσφορά του πολιτισμού και αθλητισμού 
εν γένει.

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 13 ΝΟΜΟΣ 4726/2020 με ισχύ την 18/09/2020


