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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 
ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑ  

ΤΟΥ «ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΩΝΕΛΗ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΟΘΡΟΥ ΠΛΑΤΩΤΕΧΝΙΚΗ» 
 (2o Πρόγραμμα, Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018) 

 

 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών εγκαινίασε το 2017 το Πρόγραμμα 

Υποτροφιών στην Παιδεία και τον Αθλητισμό, με στόχο να εκπληρώσει έμπρακτα  ορισμένους από 

τους σημαντικότερους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε, την προαγωγή και ανάπτυξη του 

αθλητισμού, την προβολή όλων των αναγνωρισμένων Ολυμπιακών αθλημάτων και την υποστήριξη 

των  Πρωταθλητών και Πρωταθλητριών των Εθνικών μας Ομάδων που διακρίθηκαν τόσο στο άθλημά 

τους όσο και στην παιδεία. Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών του υποστηρίζει με κάθε δυνατό 

τρόπο και κάθε χρόνο, νέους και νέες που έχουν ιδιαίτερες ικανότητες στον αθλητισμό. 

Στο 2ο Πρόγραμμα Υποτροφιών στην Παιδεία και τον Αθλητισμό συμμετέχει με την χορηγία τριών 

χιλιάδων ευρώ (3.000€) ο Όμιλος Εταιριών Αντωνέλη με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήταν 

ιδρυτής του προγράμματος το 2017, αλλά μία ακόμη εταιρία με ιδιαίτερη αγάπη στον αθλητισμό η 

εταιρία ΚΟΘΡΟΥ ΠΛΑΤΩΤΕΧΝΙΚΗ επίσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που θα συμμετέχει επίσης το ίδιο 

ποσό. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΕΔΑ και οι δυο εταιρείες Χορηγών του Προγράμματος Υποτροφιών, 

Όμιλος Αντωνέλη και ΚΟΘΡΟΥ ΠΛΑΤΩΤΕΧΝΙΚΗ σας προσκαλούν να συμμετέχετε και να 

επικοινωνήσετε το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης σε όλους τους ενδιαφερόμενους αθλητές 

και αθλήτριες. 

 

Εκ της Οργανωτικής Επιτροπής 

 

Σύλλογος Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών 

 

Όμιλος Εταιριών Αντωνέλη 

 

ΚΟΘΡΟΥ ΠΛΑΤΩΤΕΧΝΙΚΗ 
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ΜΕΡΟΣ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Μορφή Υποτροφιών 

Οι υποτροφίες είναι χρηματικές και κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό που δηλώνουν οι νικητές και 

όχι σε μορφή δώρου, έτσι ώστε οι Αθλητές ή  οι Αθλήτριες να αξιοποιήσουν τα χρήματα σε απαραίτητο 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό για το άθλημά τους ή σε έξοδα για την προετοιμασία τους ή στην 

αποκατάσταση – αποθεραπεία τους ή σε οτιδήποτε έχει ανάγκη ο αθλητής ή η αθλήτρια στην τρέχουσα 

αθλητική και ακαδημαϊκή χρονιά. 

 

Κατηγορίες Υποτροφιών 

1. Τέσσερις υποτροφίες των χιλίων ευρώ (1.000€) για αρτιμελείς αθλητές και αθλήτριες των 

εθνικών ομάδων όλων των αναγνωρισμένων ολυμπιακών αθλημάτων. 

2. Μία υποτροφία των χιλίων ευρώ (1.000€) για αθλητές και αθλήτριες ΑΜΕΑ όλων των 

αναγνωρισμένων παραολυμπιακών αθλημάτων. 

3. Μια υποτροφία των πεντακοσίων ευρώ (500€) για νέο ταλέντο στον αθλητισμό, με πρόταση του 

ΔΣ του ΣΕΕΔΑ. 

4. Μια υποτροφία των πεντακοσίων ευρώ (500€) για εξαιρετική πράξη «ευ αγωνίζεσθαι» και 

προαγωγής του αθλητισμού, με πρόταση του ΔΣ του ΣΕΕΔΑ. 

 

Ποιοι έχουν δικαίωμα αίτησης για τις υποτροφίες. 

Δικαίωμα αίτησης έχουν οι εν ενεργεία αθλητές όλων των αναγνωρισμένων Ολυμπιακών και 

Παρολυμπιακών Αθλημάτων που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.  

 

Προϋποθέσεις υποψηφίων 

Όλοι οι υποψήφιοι εκτός από την άνωθεν προϋπόθεση για το δικαίωμα αίτησης θα πρέπει  επίσης να: 

 Είναι εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες με σφραγισμένο αθλητικό δελτίο 2017-2018 από την 

Ομοσπονδία τους. 

 Το άθλημά τους να είναι αναγνωρισμένο Ολυμπιακό Άθλημα ή αναγνωρισμένο Παραολυμπιακό 

Άθλημα (ανεξάρτητα αν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα των Θερινών ή Χειμερινών Ολυμπιακών 

Αγώνων ή Θερινών – Χειμερινών Παραολυμπιακών Αγώνων). 

 Να έχουν επιτύχει τουλάχιστον μια εξαιρετική διάκριση με την Εθνική Ομάδα σε επίσημη 

διοργάνωση αναγνωρισμένη από την Διεθνή Ομοσπονδία του Αθλήματός τους και ενταγμένη 

στο ετήσιο καλεντάρι αγώνων στην τελευταία τριετία (2016-2017-2018). 

 Να έχουν εγγραφεί στον Ειδικό Πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

 Να έχουν εγγραφεί στον Σύλλογο Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών και να είναι οικονομικά 

τακτοποιημένα μέλη για το τρέχον έτος (2018). 

 Να μην έχουν τιμωρηθεί για χρήση απαγορευμένων ουσιών. 
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Πότε θα γίνει η αξιολόγηση των αιτήσεων; 

Αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων θα συνεδριάσει η τριμελής επιτροπή 

αξιολόγησης των αιτήσεων. Η διαδικασία περιλαμβάνει την καταχώρηση κάθε αίτησης στο ειδικό 

σύστημα βαθμολόγησης που έχει αναπτύξει ο ΣΕΕΔΑ, ενώ ταυτόχρονα θα πραγματοποιεί και την 

πληρότητα των στοιχείων της κάθε αίτησης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΕΔΑ θα υποβάλλει τις προτάσεις του για τις κατηγορίες των δυο 

υποτροφιών των πεντακοσίων ευρώ που περιγράφονται στις κατηγορίες 4 και 5. 

Η ημερομηνίες της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν μέσα στον μήνα Δεκέμβριο 2018. 

 

Ανακοίνωση των νικητών του Προγράμματος Υποτροφιών 

Η δημόσια ανακοίνωση των νικητών του 2ου Προγράμματος Υποτροφιών στην Παιδεία και τον 

Αθλητισμό ΣΕΕΔΑ – Ομίλου Αντωνέλη – Κόθρου ΠΛΑΤΩΤΕΧΝΙΚΗ θα πραγματοποιηθεί με δελτίο 

τύπου αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. 

 Ειδική Εκδήλωση στην πόλη που εξυπηρετεί την πλειοψηφία των υπότροφων ενώ προηγουμένως θα 

έχει γίνει ενημέρωση των ενδιαφερομένων τηλεφωνικά ή / και μέσω e-mail ώστε να μπορούν να 

προγραμματίσουν την παρουσία τους στην εκδήλωση. 

 

Εκδήλωση Απονομής Υποτροφιών 

Η εκδήλωση για την απονομή των υποτροφιών θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη που αποτελεί 

έδρα των δύο εταιριών που χορηγούν το Πρόγραμμα σε ημερομηνία και τόπο που θα ανακοινωθούν 

στις ιστοσελίδες του ΣΕΕΔΑ, του Ομίλου Αντωνέλη και της εταιρίας Κόθρου ΠΛΑΤΩΤΕΧΝΙΚΗ. Σε 

περίπτωση που οι νικητές αδυνατούν να παραστούν στην συγκεκριμένη ημερομηνία, η εκδήλωση 

απονομής θα μεταφερθεί σε νέα ημερομηνία. Σε περίπτωση ένας νικητής εκτάκτως δεν μπορεί να 

παραστεί για σημαντικό λόγο όπως ακραίες καιρικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν την μετακίνηση ή 

λόγοι υγείας, μπορεί να ορίσει έναν εκπρόσωπό για να παραστεί στην εκδήλωση. 

 

Ακύρωση της προκήρυξης 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνεδριάσει και θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των αιτήσεων εφόσον 

είναι τουλάχιστον πενήντα (50) για την πρώτη κατηγορία (αρτιμελείς εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες) 

και δέκα (10) τουλάχιστον για την δεύτερη κατηγορία (ΑΜΕΑ εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες). 

Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός αιτήσεων θα η προκήρυξη των 

υποτροφιών θα κριθεί άγονη, θα ακολουθήσει δημόσια ανακοίνωση αμέσως μετά την λήξη της 

χρονικής περιόδου υποβολής αιτήσεων και θα ορισθεί νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. 

 

Ακύρωση Αίτησης Υποψηφίου 

Σε περίπτωση που ο/η επιλεγμένος/η υπότροφος δεν αποστείλει επίσημα – επικυρωμένα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης, η αίτησή του 

ακυρώνεται και τη θέση του παίρνει ο/η πρώτος/η επιλαχών/ούσα. Επίσης εάν κάποιο από τα στοιχεία 
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που έχει συμπληρώσει στην αίτησή του είναι αναληθές ή δεν αποδεικνύεται από τα στοιχεία που έχει 

προσκομίσει. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΟΔΗΓΙΕΣ για την υποβολή Αίτησης 

 

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων του 2ου Προγράμματος Υποτροφιών στην Παιδεία και 

τον Αθλητισμό του Συλλόγου Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών με τη Χορηγία 

του Ομίλου Αντωνέλη και της Εταιρίας ΚΟΘΡΟΥ ΠΛΑΤΩΤΕΧΝΙΚΗ ξεκινά στις 25 

Νοεμβρίου 2018 και λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 2018. 

 

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων 

Την αίτηση πρέπει να κατεβάσουν οι υποψήφιοι στον υπολογιστή τους πατώντας εδώ ή από την 

αρχική ιστοσελίδα του ΣΕΕΔΑ (www.seeda.gr) από το menu Υποτροφίες ή/και το τμήμα Υποτροφίες 

στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας, ή από την ιστοσελίδα του Ομίλου Εταιριών Αντωνέλη ή από την 

ιστοσελίδα της Εταιρίας ΚΟΘΡΟΥ ΠΛΑΤΩΤΕΧΝΙΚΗ όπου βρίσκονται σε περίοπτο και εύκολα 

προσβάσιμο σημείο για να μπορεί να πραγματοποιηθεί η λήψη από τους ενδιαφερόμενους, να 

συμπληρωθεί και να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: ypotrofia@seeda.gr 

 

Εγγραφή μέλους στον ΣΕΕΔΑ  

Οι εξαιρετικά διακριθέντες αθλητές και οι αθλήτριες που θέλουν να εγγραφούν στον Σύλλογο Ελλήνων 

Εξαιρετικά Διακριθέντων αθλητών θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται 

αναλυτικά εδώ και να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση εγγραφής νέου μέλους. 

 

 

http://www.seeda.gr/
mailto:ypotrofia@seeda.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ 

ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΤΩΝΕΛΗ & ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΟΘΡΟΥ ΠΛΑΤΩΤΕΧΝΙΚΗ 
(2o Πρόγραμμα, Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018) 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 

Προσωπικά Στοιχεία 

Επώνυμο :  

Όνομα :  

Πατρώνυμο :  

Μητρώνυμο:  

Ημερομηνία Γέννησης:  

Τόπος Γέννησης :  

Ιθαγένεια :  

ΑΔΤ / Ημ/νία έκδοσης :   

ΑΜΚΑ :  

 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Διεύθυνση κατοικίας:  

ΤΚ, Πόλη :   

Τηλέφωνο σταθερό:  

Τηλέφωνο κινητό :  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: (e mail)    

 

 

Μορφωτικό επίπεδο – Ακαδημαϊκές Γνώσεις 

(συμπληρώστε μόνο αυτό που ισχύει την χρονική στιγμή που συμπληρώνετε την αίτηση) 

Μαθητής/τρια Λυκείου : 

 

Ναι    Όχι   

φωτογραφία 
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Λύκειο στο οποίο είστε 

εγγεγραμμένος/η: 

 

Τάξη φοίτησης :  

Γενικός βαθμός αποφοίτησης τάξης :  

Φοιτητής/τρια : 

 

Ναι    Όχι   

ΑΕΙ – ΑΤΕΙ Φοίτησης :  

Έτος Φοίτησης :  

Σύνολο μαθημάτων ετών φοίτησης / 

Σύνολο μαθημάτων επιτυχούς εξέτασης: 

 

Απόφοιτος ΑΕΙ - ΑΤΕΙ/ έτος 

αποφοίτησης : 

Ναι    Όχι   

ΑΕΙ – ΑΤΕΙ Φοίτησης :  

Βαθμός πτυχίου :  

Μεταπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια : 

 

Ναι    Όχι   

Έτος Φοίτησης / Σύνολο ετών :  

Βαθμός μεταπτυχιακού (εφόσον έχετε 

ολοκληρώσει) : 

 

 

Πρόσθετες γνώσεις 

Γνώση ξένων γλωσσών (Επίπεδο, 

αποκτηθέντα διπλώματα) :   

 

Γνώση ξένων γλωσσών (Επίπεδο, 

αποκτηθέντα διπλώματα) :   

 

Γνώση ξένων γλωσσών (Επίπεδο, 

αποκτηθέντα διπλώματα) :   
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Αθλητικές Διακρίσεις των 3 προηγούμενων ετών (2016-2017-2018) 

Άθλημα : Συμπληρώστε για κάθε διάκριση χωριστά τη θέση που 

κατακτήσατε, τον τίτλο του πρωταθλήματος, το έτος και 

την χώρα που διεξήχθη. 

Τίτλος οικείας Ομοσπονδίας :  

Διάκριση (θέση, τίτλος πρωταθλήματος, 

έτος, χώρα) 

 

 

 

 

Διάκριση (θέση, τίτλος πρωταθλήματος, 

έτος, χώρα) 

 

 

 

 

Διάκριση (θέση, τίτλος πρωταθλήματος, 

έτος, χώρα) 

 

 

 

 

Διάκριση (θέση, τίτλος πρωταθλήματος, 

έτος, χώρα) 

 

 

 

 

Διάκριση (θέση, τίτλος πρωταθλήματος, 

έτος, χώρα) 

 

 

 

 

 

Είστε τέκνο τρίτεκνων ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας;  

Ναι        Όχι    

 

Είστε άνεργος/η (εφόσον έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας και δεν είστε προστατευόμενο μέλος – 

υποβάλλετε ατομική φορολογική δήλωση) ; 

Ναι        Όχι    
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Ετήσιο ατομικό εισόδημα ή οικογενειακό για τα προστατευόμενα μέλη 

(2017) : 

 

 

Υπήρξατε ή συνεχίζετε να είστε υπότροφος Ελληνικού ή άλλου φορέα;  

Ναι        Όχι    

 

Φορέας  :  

 

Είστε εγγεγραμμένο μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών και Οικονομικά 

τακτοποιημένος/η για το 2018;  

Ναι        Όχι    

 

Έτος εγγραφής  :  

 

Εφόσον επιλεχθείτε πως σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τα χρήματα της υποτροφίας; Ποια ανάγκη θα 

καλύψουν;  

 

Περιγραφή :  

 

 

 

 

 

           

 

 Ο/Η υπογράφων/ουσα, πιστοποιώ ότι όσα έχω καταγράψει είναι αληθή και ακριβή.  

 Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στοιχείων, θα ενημερώσω εγκαίρως με επιστολή μου.  

 Εφόσον επιλεγώ για να λάβω μία εκ των υποτροφιών θα προσκομίσω όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που θα μου ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος 

Υποτροφιών όπως πχ Βεβαίωση από την Ομοσπονδία μου ότι είμαι εν ενεργεία αθλητής/τρια 

ή Βεβαίωση όπου θα αναγράφονται αναλυτικά οι νίκες που αναφέρω στην αίτησή μου καθώς 
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και να προσκομίσω επικυρωμένα αντίγραφα των φύλλων αγώνων στους οποίους επέτυχα τις 

νίκες που αναφέρω στην αίτησή μου κλπ. 

 Σε περίπτωση που επιλεγώ θα παραστώ στην Εκδήλωση Απονομής Υποτροφιών εκτός αν 

συντρέχει σοβαρός προσωπικός ή οικογενειακός λόγος και θα ενημερώσω εγκαίρως την 

Επιτροπή. 

 Συναινώ στην δημοσίευση του ονόματός μου στα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 

συναινώ στην δημοσίευση ψηφιακού υλικού οποιασδήποτε μορφής από την εκδήλωση 

απονομής εφόσον κερδίσω. 

 Τέλος εάν είμαι ένας από τους νικητές θα επικοινωνήσω την νίκη μου και στη διάρκεια του 

έτους που ακολουθεί όταν μου ζητηθεί θα αποστείλω ένα ολιγόλεπτο βίντεο ή/και 

φωτογραφίες και κείμενο όπου θα αναφέρω πως αξιοποίησα το ποσό της Υποτροφίας.  

 Δέχομαι να λαμβάνω ειδοποιήσεις και μηνύματα (SMS, e-mails, notifications) που αφορούν 

στον ΣΕΕΔΑ και το Πρόγραμμα Υποτροφιών 

 

Συνημμένα με την αίτησή μου υποβάλλω σε ψηφιακή μορφή: 

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

2. Βεβαίωση φοίτησης λυκείου ή Απολυτήριο λυκείου ή Βεβαίωση Παρακολούθησης ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή 

Αναλυτική Βαθμολογία όλων των ετών, ή Πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ, ή Μεταπτυχιακό τίτλο 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όσοι είναι τέκνα τριτέκνων ή Πιστοποιητικό Ανώτατης 

Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος όσοι είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών  

4. Πιστοποιητικό οικονομικής κατάστασης (αντίγραφο του Εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 

2017) 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στην οποία να αναγράφεται ότι δεν είμαι υπότροφος άλλου φορέα. 

(Πόλη),           ………/……../2018 
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(Υπογραφή υποψηφίου) 
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