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Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) καλεί
τους τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες (Γ’ Λυκείου) που φοιτούν στα Δημόσια και
Ιδιωτικά Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, κατά το τρέχον σχολικό έτος, οι οποίοι
κατέκτησαν από 1η έως 3η νίκη σε Διεθνείς ή Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες (Ομαδικών
και Ατομικών Αθλημάτων) και ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις αθλητικές διακρίσεις τους
για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) κατά το ακαδημαϊκό έτος
2021/22, να αποστείλουν προς τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ , μέχρι και την
Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση physea1@minedu.gov.gr, τα κάτωθι:

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)
2. Αίτηση Βεβαίωσης Νίκης
3. Αντίγραφο της Σχολικής Αθλητικής Ταυτότητας

Η αίτηση βεβαίωσης νίκης είναι αναρτημένη στο www.minedu.gov.gr (αρχική σελίδα)
ακολουθώντας τη διαδρομή &nbsp;«Φυσική Αγωγή &gt; Υποδείγματα εντύπων-αιτήσεις &gt;
Οδηγίες έκδοσης βεβαιώσεων σχολικής αθλητικής νίκης».

Η οικεία σχολική μονάδα ανακτά από το my school στη διαδρομή «ΑΝΑΦΟΡΕΣ > ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ > ΕΝΤΥΠΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, ΤΙΤΛΟΙ > Σχολική αθλητική ταυτότητα Λυκείου» τη
σχολική αθλητική ταυτότητα, την υπογράφει και τη χορηγεί στον ενδιαφερόμενο.

Μετά την παραλαβή των ανωτέρω δικαιολογητικών, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής εκδίδει τη
βεβαίωση νίκης, και αποστέλλει αντίγραφο αυτής στον ενδιαφερόμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή τους στον Ειδικό Πίνακα διακριθέντων αθλητών της
Γ.Γ.Α. υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Α. σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στον
Ειδικό Πίνακα διακριθέντων αθλητών της Γ.Γ.Α.:

https://gga.gov.gr/athlitismos/athlitismos/diakrithentes-athlite
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Τέλος, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί της Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ11 να ενημερωθούν
ενυπογράφως σχετικά με την αναφερόμενη διαδικασία, προκειμένου, σε συνεργασία με τις
οικείες σχολικές μονάδες, να ενημερώσουν σχετικά τους/τις ενδιαφερόμενους/ες
μαθητές/τριες.

πηγή: ΥΠΑΙΘ / σχετικό έγγραφο
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