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                                                                                    Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως 

την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Μενδώνη 

 

Θέμα: «Να μην χάσει κανένας αθλητής που διακρίθηκε με τις Εθνικές 

Ομάδες την τιμητική διάκριση εισαγωγής σε ΑΕΙ, λόγω COVID-19» 

 

Κυρίες Υπουργοί, 

 

Με το άρθρο 13 του Ν.4726/2020 ρυθμίζονται εκ νέου και διευρύνονται οι παροχές 

σε διακρινόμενους αθλητές του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999. 

Επιπρόσθετα, στην παράγραφο 10 του άρθρου 30, υπάρχει ειδική μέριμνα για 

τους αθλητές και αθλήτριες οι οποίοι δεν κατέστη δυνατό να αγωνιστούν το 2020 

καθώς εξαιτίας των συνεπειών που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού, οι 

παγκόσμιες και πανευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις στις οποίες συμμετείχαν, 

ακυρώθηκαν. Έτσι, όσοι αθλητές και αθλήτριες κατέκτησαν το 2019 ή θα 

κατακτήσουν το έτος 2021  1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ή 1η έως 

6η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στις κατηγορίες ανδρών γυναικών, νέων 

ανδρών νέων γυναικών και εφήβων νεανίδων, διατηρούν το δικαίωμα να 

εισαχθούν σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. επιθυμούν χωρίς εξετάσεις, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του Ν.4726/2020. 

Προϋπόθεση για το παραπάνω είναι ο αθλητής ή η αθλήτρια που κατέκτησε νίκη 

το 2019 ή θα κατακτήσει το 2021, αν είχε αγωνιστεί το 2020 να ανήκε στην ίδια 

ηλικιακή κατηγορία. Επίσης, η παραπάνω διάταξη δεν περιλαμβάνει τους 
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αθλητές και τις αθλήτριες που ανήκουν στις κατηγορίες παίδων και 

κορασίδων και οι οποίοι το 2019 κατέλαβαν ισάξιες διακρίσεις. Οι 

συγκεκριμένοι αθλητές που αγωνίζονται και διακρίθηκαν με τις Εθνικές μας 

ομάδες, θίγονται άμεσα από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και καθώς 

βρισκόμαστε εν μέσω ενός ισχυρού δεύτερου κύματος της πανδημίας και υπό 

συνθήκες γενικού Lockdown, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ακυρωθούν για 

ακόμη μία χρονιά οι πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. 

Επιπροσθέτως, οι συγκεκριμένοι αθλητές από το 2020 θα αγωνίζονταν ως έφηβοι 

και νεάνιδες αν οι αθλητικές διοργανώσεις δεν ακυρώνονταν λόγω Covid-19, ενώ 

και στις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες υπάρχουν αθλητές και αθλήτριες που 

από το 2019 έως το 2021 άλλαξαν, αναγκαστικά, ηλικιακή κατηγορία. 

Επειδή η υγειονομική κρίση βρίσκεται ακόμη σε έξαρση παγκοσμίως και κανείς 

δεν γνωρίζει με σιγουριά πότε θα τελειώσει. 

Επειδή είναι άδικο αθλητές που κατέκτησαν κάποια σημαντική θέση με τις Εθνικές 

μας Ομάδες σε επίσημες διοργανώσεις να χάσουν την τιμητική διάκριση εξαιτίας 

εξαιρετικά ειδικών συνθηκών που κανείς δεν μπορεί να ελέγξει. 

Επειδή η συγκεκριμένη διεύρυνση του σχετικού ευεργετήματος διασφαλίζει την 

ουσιαστική αρχή της ισότητας για τους συγκεκριμένους αθλητές, που εξαιτίας των 

συνθηκών Covid-19 που επικρατούν δεν θα έχουν την αντικειμενική δυνατότητα 

να συμμετάσχουν σε ανάλογες διοργανώσεις ή και να αγωνιστούν στην ίδια 

ηλικιακή κατηγορία, ενώ έχουν ήδη επιτύχει διακρίσεις που θα οδηγούσαν στη 

χορήγηση της ειδικής τιμητικής αυτής μέριμνας. 

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

 

1)Προτίθεστε να προχωρήσετε σε περαιτέρω διεύρυνση των κατηγοριών 

της εν λόγω διάταξης ώστε και οι αθλητές της κατηγορίας παίδων 

κορασίδων που κατέκτησαν το 2019 παγκόσμια ή ευρωπαϊκή νίκη 

σύμφωνα, με τα οριζόμενα στο άρθρο 30, παραγ. 10 του Ν.4726/2020, να 

λάβουν την τιμητική διάκριση εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

άνευ εξετάσεων; 

 

2)Προτίθεστε να προχωρήσετε σε νομοθετική ρύθμιση ώστε να απαλειφθεί 

η προϋπόθεση της ανωτέρω διάταξης που ορίζει πως οι αθλητές θα πρέπει 
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να ανήκουν στην ίδια ηλικιακή κατηγορία που ήταν όταν κατέκτησαν τη 

νίκη, η οποία αδικεί αθλητές που χάνουν την τιμητική διάκριση και λόγω 

Covid-19 και εξαιτίας της αναγκαστικής αλλαγής ηλικιακής κατηγορίας; 

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 

Βασίλειος-Πέτρος Ν. Σπανάκης 
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