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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

  
                 
           Πειραιάς,  16/4/2018 
            Αριθμ. Πρωτ.: 8260 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π.& Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

           
 
 

Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτου 89, 18532 – Πειραιάς 
Tηλ. επικοινωνίας:  210 4114155,  210 4101184 
Fax: 210 4114155 
Ε-mail: grfa@dide-peiraia.att.sch.gr 
 
 

 ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΩ ΟΕΣΑΔ  
Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Χίου, Σάμου, Λέσβου, 
Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου 
 
 
ΚΟΙΝ: 1. ΥΠ.Π.Ε.Θ. – Δ/νση Φυσικής Αγωγής 
            2. Ε.Ο.Π. – Ε.Ο.Κ. 
            3. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων 

 
 
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη αγώνων Καλαθοσφαίρισης και Ποδοσφαίρου Β’ και Γ’ Φάσης – 
Προημιτελικοί Αγώνες (12ου και 13ου ομίλου και β’ υποομίλου 2ου ομίλου) Μαθητών-τριών 
Γενικών Λυκείων & ΕΠΑ.Λ.  Σχολικού  Έτους  2017 – 2018» 
 
 
Σχετικά:  

1. Την υπ΄ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 Υπουργική Απόφαση «Αθλητικές Δραστηριότητες 
Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 3754/τ. β’/21-12-2016) 
και τις τροποποιήσεις της 

2. Το υπ΄ αριθμ. 12669/Δ5/25-1-2018 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με 
θέμα : «Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και 
άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2017-2018» 

3. Το υπ΄ αριθμ. 13996/Δ5/26-1-2018 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με 
θέμα : «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου 
σχολικού έτους 2017-2018» 

4. Το υπ΄ αριθμ. 19668/Δ5/5-2-2018 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με 
θέμα : «Αποτελέσματα κλήρωσης στα Ομαδικά Αθλήματα των Πανελληνίων Αγώνων 
Λυκείων Ελλάδας – Κύπρου σχολικού έτους 2017-2018» 

5. Το υπ΄ αριθμ. 20517/Δ5/6-2-2018 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με 
θέμα : «Σχολική Αθλητική Ταυτότητα» 

6. Το υπ΄ αριθμ. 30346/Δ5/22-2-2018 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με 
θέμα : «Χρονοδιάγραμμα αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-18» 

7. Την υπ’ αριθμ. 207153/Υ1/27-11-2017 (ΦΕΚ 4340/τ. β’/13-12-17) Υ.Α. «Τροποποίηση της 
υπ. αρ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφασης του υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων “Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 
Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των 
συλλόγων των διδασκόντων” (Β’ 1340)» 

8. Την με αρ. πρωτ. 1978/6-2-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΥΙ4653ΠΣ-ΩΨΞ) με α/α Δ.Υ.Ε.Ε. 15890 απόφαση 
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης στον ΚΑΕ 5272 του Ειδικού Φορέα 9006-185. 
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   Η  Οργανωτική  Επιτροπή  Σχολικών  Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Δ/νσης Δ. Ε. 
Πειραιά,  έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά 
 

Προκηρύσσει 
 

τους αγώνες τους αγώνες Καλαθοσφαίρισης και Ποδοσφαίρου Β’ και Γ’ φάσης – Προημιτελικοί 
Αγώνες (12ος και 13ος όμιλος και 2β υποόμιλος) μαθητών-τριών Γενικών Λυκείων & ΕΠΑ.Λ. για 
το Σχολικό  Έτος  2017–2018 (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα στο τέλος της 
προκήρυξης). 
 
Τα γήπεδα, στα οποία θα διεξαχθούν οι αγώνες είναι: 
 
Α) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: το Δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Σιταποθηκών Κερατσινίου, Διεύθυνση 
Γηπέδου: Γαληνού 4 – Αμφιάλη – Κερατσίνι  
ΧΑΡΤΗΣ:https://www.google.gr/maps/place/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B
F%CF%8D+4,+%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B9+187+
58/@37.9762725,23.6197165,16z/data=!4m5!3m4!1s0x14a1bb008444a4cb:0x9933677148e2cae
8!8m2!3d37.9762683!4d23.6240939 
 
Β) ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: το Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Σιταποθηκών Κερατσινίου «Π. 
Μπακογιάννης», Διεύθυνση Γηπέδου: Γαληνού 4 – Αμφιάλη – Κερατσίνι  
ΧΑΡΤΗΣ:https://www.google.gr/maps/place/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B
F%CF%8D+4,+%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B9+187+
58/@37.9762725,23.6197165,16z/data=!4m5!3m4!1s0x14a1bb008444a4cb:0x9933677148e2cae
8!8m2!3d37.9762683!4d23.6240939 
 
   ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
1.1.  Στους αγώνες μετέχουν μαθητές-τριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο 
(ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου.  Οι  
μαθητές-τριες πρέπει να φοιτούν κανονικά.   
1.2. Στους αγώνες μετέχουν  μαθητές-τριες που έχουν γεννηθεί τα έτη 2000, 2001, 2002 και 2003, 
εφόσον φοιτούν στην Α΄ Λυκείου.  
1.3. Ο/Η κάθε μαθητής-τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ομαδικό άθλημα. 
1.4. Στους αγώνες μετέχουν μαθητές-τριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή 
μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις. 
 
1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ και ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
2.1   Η επιλογή για τη συμπλήρωση της κατάστασης συμμετοχής (υποδείγματα 3 και 4β) θα γίνει 

από την επικαιροποιημένη λίστα με τους μαθητές-τριες που έχει αποσταλεί στην Ο.Ε.Σ.Α.Δ..  
 
   Ο μέγιστος αριθμός μαθητών-τριών στην κατάσταση συμμετοχής σε κάθε αγώνα στην 
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ είναι Δώδεκα (12) και στο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ είναι Δέκα οκτώ (18)  
 
   Με την έναρξη των αγώνων Β’ φάσης, οι νικήτριες ομάδες από κάθε Διεύθυνση, 
υποχρεούνται να αποστέλλουν επικαιροποιημένη τη λίστα της νικήτριας ομάδας με τους 
μαθητές-τριες που συνεχίζουν να φοιτούν κανονικά.  

 
 
 
 

https://www.google.gr/maps/place/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%8D+4,+%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B9+187+58/@37.9762725,23.6197165,16z/data=!4m5!3m4!1s0x14a1bb008444a4cb:0x9933677148e2cae8!8m2!3d37.9762683!4d23.6240939
https://www.google.gr/maps/place/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%8D+4,+%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B9+187+58/@37.9762725,23.6197165,16z/data=!4m5!3m4!1s0x14a1bb008444a4cb:0x9933677148e2cae8!8m2!3d37.9762683!4d23.6240939
https://www.google.gr/maps/place/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%8D+4,+%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B9+187+58/@37.9762725,23.6197165,16z/data=!4m5!3m4!1s0x14a1bb008444a4cb:0x9933677148e2cae8!8m2!3d37.9762683!4d23.6240939
https://www.google.gr/maps/place/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%8D+4,+%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B9+187+58/@37.9762725,23.6197165,16z/data=!4m5!3m4!1s0x14a1bb008444a4cb:0x9933677148e2cae8!8m2!3d37.9762683!4d23.6240939
https://www.google.gr/maps/place/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%8D+4,+%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B9+187+58/@37.9762725,23.6197165,16z/data=!4m5!3m4!1s0x14a1bb008444a4cb:0x9933677148e2cae8!8m2!3d37.9762683!4d23.6240939
https://www.google.gr/maps/place/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%8D+4,+%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B9+187+58/@37.9762725,23.6197165,16z/data=!4m5!3m4!1s0x14a1bb008444a4cb:0x9933677148e2cae8!8m2!3d37.9762683!4d23.6240939
https://www.google.gr/maps/place/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%8D+4,+%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B9+187+58/@37.9762725,23.6197165,16z/data=!4m5!3m4!1s0x14a1bb008444a4cb:0x9933677148e2cae8!8m2!3d37.9762683!4d23.6240939
https://www.google.gr/maps/place/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%8D+4,+%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B9+187+58/@37.9762725,23.6197165,16z/data=!4m5!3m4!1s0x14a1bb008444a4cb:0x9933677148e2cae8!8m2!3d37.9762683!4d23.6240939


 3 

Πριν την έναρξη του αγώνα οι ομάδες υποχρεούνται να έχουν τα κάτωθι:  
1) Την αρχική πρωτότυπη λίστα με τα ονόματα των μαθητών/τριών που είχαν 

καταθέσει στην Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της οικείας Διεύθυνσης που ανήκει το σχολείο πριν την 
έναρξη των αγώνων Α΄ φάσης 

2) Την επικαιροποιημένη λίστα με τους μαθητές/τριες που συνεχίζουν να φοιτούν 
κανονικά 

   Δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση της λίστας με επιπλέον μαθητές-τριες μετά την έναρξη των 
επίσημων αγώνων της κάθε σχολικής ομάδας. (Σε όλες τις φάσεις Α’-Β’-Γ’ των Πανελλήνιων 
Αγώνων Λυκείων). 
   Αντικατάσταση παικτών είναι δυνατή σε κάθε αγώνα, εκτός από τους αγώνες της Τελικής 
Φάσης  (final-four).  
     2.2.    Διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή αναγραφή ονόματος αθλητικού συλλόγου στις 
εμφανίσεις [φανέλα και φόρμα] αθλητών-τριών απαγορεύεται. Σε περίπτωση παράβασης ο 
αθλητής-τρια υποχρεούται σε αλλαγή της εμφάνισης ή επικάλυψη της διαφήμισης ή του 
ονόματος του αθλητικού συλλόγου. Σε άλλη περίπτωση δεν του επιτρέπεται να λάβει μέρος 
στον αγώνα. 
   Η αναγραφή του ονόματος ή του σήματος του κατασκευαστή σε κάθε αθλητικό είδος δεν 
θεωρείται διαφήμιση εφόσον είναι, σύμφωνα με τον κανόνα 61 του Ολυμπιακού Χάρτη, μέχρι 9 
τετραγωνικά εκατοστά. 
   Η απεικόνιση του σήματος της κατασκευάστριας εταιρείας μέσα στο περίγραμμα του αριθμού 
παίκτη στο πίσω μέρος της φανέλας δεν θεωρείται διαφήμιση. 
   Αρμόδιος για έλεγχο είναι ο εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής των αγώνων και σε 
απουσία του ο Έφορος του αγωνίσματος ή ο Α' Διαιτητής του αγώνα. Στην απόφασή τους δεν 
μπορεί να γίνει ένσταση. 
 
3.    ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΜΕΛΗ ΑΓΩΝΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
3.1. Την κάθε σχολική ομάδα στα ομαδικά αθλήματα στην Β΄ και Γ’ φάση συνοδεύει ο καθηγητής 
Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί στο σχολείο και ορίζεται από το Διευθυντή του σχολείου και ένας 
αρχηγός αποστολής που ορίζεται από την οικεία Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Σε περίπτωση μη συμμετοχής των 
καθηγητών Φυσικής Αγωγής ο Διευθυντής μπορεί να ορίσει καθηγητή άλλης ειδικότητας που 
υπηρετεί στο σχολείο. Σε περίπτωση που κανείς από το διδακτικό προσωπικό δεν δέχεται να 
συνοδεύσει την ομάδα, εφόσον πρόκειται για Δημόσιο Σχολείο, μπορεί να ζητήσει από την 
Ο.Ε.Σ.Α.Δ. να ορίσει συνοδό που να υπηρετεί σε άλλο σχολείο της Δ/νσης (Β/θμιας ή Α/μιας 
αναλόγως). Αν η αποστολή απαρτίζεται μόνο από αγόρια ή μόνο από κορίτσια θα πρέπει ένας εκ 
των δύο ανωτέρω εκπαιδευτικών να είναι του ιδίου φύλου.  
3.2. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, στον ειδικό χώρο για τους αναπληρωματικούς παίκτες 
μπορούν να ευρίσκονται  ο συνοδός καθηγητής καθώς και ο αρχηγός αποστολής. 
3.3. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. 
3.4.  Όλα τα μέλη των Αγωνόδικων Επιτροπών (διαιτητές, κριτές, γραμματεία), εφόσον έχουν τη 
Δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.  
3.5.  Οι συνοδοί των ομάδων είναι υπεύθυνοι για την κόσμια συμπεριφορά των μαθητριών 
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα. Σχολείο που θα δημιουργήσει επεισόδια ή φθορές 
στον αγωνιστικό χώρο θα τιμωρηθεί με αποκλεισμό και θα υποχρεωθεί να αποκαταστήσει τις 
φθορές. 

 
4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

4.1. Για τη συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων θα πρέπει οι μαθητές-τριες να 
έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το εδάφιο 9 παρ. 9.1 ,9.2, 9.3 και 9.4 της 
υπ΄ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β΄/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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Α) ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στο myschool. 
Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool  για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση). Στη σχολική αθλητική ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο 
συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) η βεβαίωση ιατρού ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται η 
συμμετοχή σε αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει 
τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από 
ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και παιδίατρο για μαθητές/τριες που φοιτούν 
για πρώτη φορά στην Α’ τάξη Λυκείου. 
   Επισημαίνεται, ότι για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων 
σχ. έτους 2017-18, ισχύει η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα η οποία έχει ήδη εκδοθεί με 
ενσωματωμένη έγκυρη βεβαίωση ιατρού και δεν απαιτείται καμιά επιπλέον ενέργεια.  
Η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα προσκομίζεται σε κάθε σχολική αθλητική δραστηριότητα εκτός 
σχολείου που συμμετέχει ο μαθητής/τρια. Συμπληρώνεται σε κάθε τάξη της βαθμίδας φοίτησης 
του μαθητή/τριας πριν τη συμμετοχή του/της σε Πανελλήνιους Αγώνες. Σε αυτήν πρέπει να 
αναφέρεται ο τίτλος του σχολείου, να έχει επικολληθεί πρόσφατη φωτογραφία του/της 
μαθητή/τριας και να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: 
Α) Επώνυμο 
Β) Όνομα 
Γ) Όνομα Πατέρα 
Δ) Όνομα Μητέρας 
Ε) Ημερομηνία και έτος γέννησης 
ΣΤ) Αριθμός Μητρώου Μαθητή 
Ζ) Τάξη που φοιτά 
Η) Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου 
Η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται σε κάθε τάξη από το Διευθυντή του 
σχολείου. 
 
Β) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  
   Είναι απαραίτητη η προσκόμιση φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
 
Γ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ  
   Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο καθώς στη νέα κατάσταση 
συμμετοχής του σχολείου, ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο 
πεδίο.  
 
   Οι μαθητές/τριες πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε δημόσιο ή ιδιωτικό ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. ή σε 
κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή 
τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.   
 
4.2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (3 και 4β)  
   Η κατάσταση - Υπόδειγμα 3 ομαδικά συμπληρώνονται από το σχολείο σε όλες τις φάσεις, 
σύμφωνα με το εδάφιο 9 παρ. 9.4 της υπ΄ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β΄/21-
11-2016) Υπουργικής Απόφασης.  

 Σε αυτή αναγράφεται:  
α΄ Επώνυμο μαθητή - αθλητή (σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα) 
β΄ Όνομα μαθητή - αθλητή (σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα) 
γ΄ Όνομα πατέρα 
δ΄ Όνομα μητέρας 
ε΄ Έτος γεννήσεως 
στ΄ Αριθμός μητρώου μαθητού 
ζ΄ Τάξη 
η΄ Συνοδός καθηγητής  
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   Η κατάσταση υπογράφεται από τον ή τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου και 
υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου. 
 
   Επισημαίνεται ότι επίσης συμπληρώνεται η κατάσταση – υπόδειγμα 4β ομαδικά  
(επισυνάπτεται) – στην οποία θα αναγράφεται ο αρχηγός της αποστολής και υπογράφεται από 
τον Πρόεδρο της οικείας Ο.Ε.Σ.Α.Δ. 
   Οι καταστάσεις της παραγράφου αυτής, σε αγώνες Α΄ και Β’ Φάσης πρέπει να κατατίθενται 
στη Γραμματεία του αγώνα είκοσι (20΄) λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα προκειμένου να 
συμπληρωθεί το φύλλο αγώνα.  
   Οι μαθητικές - αθλητικές ταυτότητες και τα συνοδευτικά σε αυτές έγγραφα, παραδίδονται στη 
Γραμματεία του αγώνα, είκοσι (20΄) λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα. Οι σχολικές 
αθλητικές ταυτότητες επιστρέφονται μετά την λήξη του αγώνα εκτός αν υπάρχει ένσταση 
πλαστοπροσωπίας για το μαθητή – αθλητή ή παραπέμπεται για αντιαθλητική συμπεριφορά.  
Στην περίπτωση αυτή η μαθητική – αθλητική ταυτότητα παραδίδεται στην Οργανωτική 
Επιτροπή και επιστρέφεται μόνο μετά από απόρριψη της ένστασης ή λήξη της ποινής.   
   Οι καταστάσεις συμμετοχής και των δύο σχολείων (όσον αφορά στους αγώνες Α΄ και Β’  
Φάσης), επισυνάπτονται στο πρωτότυπο του φύλλου αγώνα και παραδίδονται στην Οργανωτική 
Επιτροπή και διατηρούνται τουλάχιστον για μία τριετία. 
 
 
5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 
5.1. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ                                                                                                                                
5.1.1.  Διάρκεια αγώνων στην Α’, Β’ και Γ’ φάση (προημιτελικά): Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο 
(2) ημίχρονα των τριάντα πέντε (35΄) λεπτών. Ο χρόνος ανάμεσα στα ημίχρονα είναι 10΄. Σε 
περίπτωση ισοπαλίας ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι χωρίς να δοθεί παράταση. 
5.1.2. Στους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί του αθλήματος, οι κανονισμοί 
πρωταθλημάτων των Ομοσπονδιών και οι ειδικές διατάξεις της προκήρυξης του ΥΠ.ΠΕ.Θ. που σε 
κάθε περίπτωση αντίθεσης με τους κανονισμούς αθλημάτων και πρωταθλημάτων υπερτερούν 
έναντι κάθε άλλης διάταξης. 
 
5.2. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 
5.2.1. Διάρκεια αγώνα στους εσωτερικούς αγώνες των σχολείων, στην Α΄, Β΄ και Γ’ Φάση 
(προημιτελικοί): Τέσσερις περίοδοι των οκτώ (8΄) λεπτών.  Μεταξύ της 1ης και 2ης περιόδου και 
μεταξύ της 3ης και 4ης περιόδου υπάρχουν διαλείμματα των δύο (2΄) λεπτών.  Μεταξύ της 2ης 
και 3ης περιόδου υπάρχει διάλειμμα δεκαπέντε (15΄) λεπτών. 
5.2.2. Ισοπαλία – παρατάσεις: 
Δίδονται παρατάσεις των πέντε (5΄) λεπτών μέχρι να υπάρξει νικήτρια ομάδα. Μεταξύ 4ης 
περιόδου και 1ης παράτασης, όπως και πριν από κάθε τυχόν επόμενη παράταση, υπάρχει 
διάλειμμα δύο (2΄) λεπτών. 
5.2.3. Σε όλους τους αγώνες με διάρκεια τεσσάρων περιόδων των οκτώ (8΄) λεπτών ισχύουν οι 
παρακάτω τροποποιήσεις στους διεθνείς κανονισμούς. 
α΄  Τα ατομικά σφάλματα παίκτη περιορίζονται στα τέσσερα (4).  Δηλαδή παίκτης που διέπραξε 
τέσσερα (4) σφάλματα προσωπικά ή τεχνικά θα ειδοποιείται από τον διαιτητή να εγκαταλείψει 
τον αγώνα. 
β΄  Τα ομαδικά σφάλματα σε μία περίοδο του αγώνα περιορίζονται και μία ομάδα βρίσκεται σε 
κατάσταση ποινής ομαδικών σφαλμάτων μόλις διαπράξει τρία (3) ομαδικά σφάλματα σε μία 
περίοδο.  Δηλαδή μετά το τρίτο σφάλμα τοποθετείται ο δείκτης των ομαδικών σφαλμάτων στο 
άκρο του τραπεζιού της Γραμματείας, πλησιέστερα προς τον πάγκο της ομάδας που το διέπραξε.  
Ελεύθερες βολές θα δίδονται από το τέταρτο σφάλμα. 
5.2.4 Στους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί του αθλήματος, οι κανονισμοί 
πρωταθλημάτων των Ομοσπονδιών και οι ειδικές διατάξεις της προκήρυξης του ΥΠ.ΠΕ.Θ. που σε 
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κάθε περίπτωση αντίθεσης με τους κανονισμούς αθλημάτων και πρωταθλημάτων υπερτερούν 
έναντι κάθε άλλης διάταξης. 
 
6.   ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 
   Σε περίπτωση που με εντολή των αρμόδιων θεσμικών οργάνων τα σχολεία κάποιου νομού 
παραμείνουν κλειστά λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή για άλλους λόγους οι 
προγραμματισμένοι αγώνες Α΄ Φάσης αναβάλλονται. Στην περίπτωση αγώνων Β’ φάσης 
ενημερώνεται η Ο.Φ.Α. του άλλου νομού ώστε να ειδοποιηθούν τα σχολεία για την αναβολή των 
αγώνων και να μη μετακινηθούν προς τους αγωνιστικούς χώρους ματαίως.  
   Ομοίως στην περίπτωση που μία ομάδα αδυνατεί να μεταβεί στο χώρο διεξαγωγής του αγώνα 
λόγω συγκοινωνιακών δυσχερειών ο αγώνας αναβάλλεται. Στην περίπτωση που δεν 
ενημερώθηκε η Ομάδα Φυσικής Αγωγής της αντίπαλης ομάδας και έχει συμπληρωθεί φύλλο 
αγώνα στο οποίο η ομάδα που δεν προσήλθε μηδενίζεται, εφόσον η μηδενισμένη ομάδα 
προσκομίσει βεβαίωση Τροχαίας ότι ο δρόμος ήταν κλειστός ή Λιμεναρχείου ότι τα δρομολόγιο 
δεν εκτελέσθηκε ή αντίστοιχη βεβαίωση από αρμόδια αρχή, σε κάθε περίπτωση το φύλλο αγώνα 
που συμπληρώθηκε ακυρώνεται και ο αγώνας επαναλαμβάνεται.  
   Στην περίπτωση που κάποιοι αγώνες, παρ’ όλη την απαγόρευση πραγματοποιηθούν, από 
άγνοια της απαγόρευσης ή άλλους λόγους, το αποτέλεσμα των αγώνων αυτών, εφόσον έληξαν 
κανονικά, είναι ισχυρό και δεν ακυρώνονται. 
 
7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΗ ΣΕ ΑΓΩΝΑ 
   Ως ενεργός συμμετοχή δεν θεωρείται η αναγραφή μόνο του αθλητή στο φύλλο αγώνα, αλλά να 
φαίνεται ότι ο αθλητής αγωνίστηκε στον αγώνα. Ειδικά για τη χειροσφαίριση, που σύμφωνα με 
τα ισχύοντα δε φαίνεται στο φύλλο αγώνα, για τη συμμετοχή αθλητή σε όλους τους σχολικούς 
αγώνες είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση ενός «Σ» δίπλα στον αριθμό του παίκτη, κατά την 
στιγμή της πρώτης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για να αγωνισθεί. 
 
8.  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
   Οι μετακινήσεις των ομάδων που συμμετέχουν στους σχολικούς αγώνες πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (παρ. 17.2. της 190677/Δ5/10-11-2016 (ΦΕΚ 3754/τ. Β’/21-
11-16) Υπουργικής Απόφασης: «Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»  και  άρθρο 7 της 33120/ΓΔ4/28/2/2017 (ΦΕΚ 681/τ. Β’/6-3-2017) 
Υπουργικής Απόφασης: «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές Επισκέψεις μαθητών-τριών Δημοσίων και 
Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης εντός και εκτός της χώρας). 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Β’ ΦΑΣΗΣ (12ου και 13ου ομίλου) και Γ΄ 

ΦΑΣΗΣ ΥΠΟΟΜΙΛΟΥ 2β 
 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΓΗΠΕΔΟ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

ΩΡΑ Α/Α ΟΜΑΔΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

Γήπεδο 
Ποδοσφαίρου 
Σιταποθηκών 

 

23/4/2018 10:30 

 
Β’ 

ΦΑΣΗ 
(12

ος
) 

ΧΙΟΥ 
1ο ΓΕΛ ΧΙΟΥ 

 
ΣΑΜΟΥ 

ΕΠΑΛ ΣΑΜΟΥ 
 

Γήπεδο 
Ποδοσφαίρου 
Σιταποθηκών 

 

24/4/2018 09:00 

 
 

Β’ 
ΦΑΣΗ 
(12

ος
) 

ΝΙΚΗΤΗΣ ΧΙΟΥ - 
ΣΑΜΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ 
ΓΕΛ ΜΥΡΙΝΑΣ 

Γήπεδο 
Ποδοσφαίρου 
Σιταποθηκών 

 

24/4/2018 10:30 
Β’ 

ΦΑΣΗ 
(12

ος
) 

 
ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ  
1ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ  

Γήπεδο 
Ποδοσφαίρου 
Σιταποθηκών 

 

25/4/2018 10:30 

Γ’ 
ΦΑΣΗ 

ΟΜ. 2β 
ΑΓ. 1 

ΝΙΚΗΤΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΗΤΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 

Γήπεδο 
Ποδοσφαίρου 
Σιταποθηκών 

 

26/4/2018 10:30 

Γ’ 
ΦΑΣΗ 

ΟΜ. 2β 
ΑΓ. 2 

ΝΙΚΗΤΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ – 
Β. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΑΓΩΝΑΣ 1) 

ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 

Γήπεδο 
Ποδοσφαίρου 
Σιταποθηκών 

 

27/4/2018 
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΑΥΤΟΣ 

ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ 
ΕΦΟΣΟΝ 
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 

10:30 

Γ’ 
ΦΑΣΗ 

ΟΜ. 2β 
ΑΓ. 3 

 
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ 1  

 

ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΓΗΠΕΔΟ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

ΩΡΑ Α/Α ΟΜΑΔΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

Γήπεδο 
Ποδοσφαίρου 
Σιταποθηκών 

 

24/4/2018 12:00 

 
Β’ 

ΦΑΣΗ 
(13

ος
) 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΓΕΛ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 
3ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ 

Γήπεδο 
Ποδοσφαίρου 
Σιταποθηκών 

 

25/4/2018 09:00 

Γ’ 
ΦΑΣΗ 

ΟΜ. 2β 
ΑΓ. 1

 
 

 
ΝΙΚΗΤΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 

Λ. Τ. ΡΑΧΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 
 

ΝΙΚΗΤΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

Γήπεδο 
Ποδοσφαίρου 
Σιταποθηκών 

 

26/4/2018 09:00 

Γ’ 
ΦΑΣΗ 

ΟΜ. 2β 
ΑΓ. 2 

ΝΙΚΗΤΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ – 
Β. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΑΓΩΝΑΣ 1) 

ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 

Γήπεδο 
Ποδοσφαίρου 
Σιταποθηκών 

 

27/4/2018  
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΑΥΤΟΣ 

ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ 
ΕΦΟΣΟΝ 
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 

09:00 

Γ’ 
ΦΑΣΗ 

ΟΜ. 2β 
ΑΓ. 3 

 
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ 1  

 
ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ (12ου και 13ου ομίλου) και Γ΄ 
ΦΑΣΗΣ ΥΠΟΟΜΙΛΟΥ 2β 
 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΓΗΠΕΔΟ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

ΩΡΑ Α/Α ΟΜΑΔΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

Κλειστό 
Γυμναστήριο 
Σιταποθηκών 

 

23/4/2018 09:00 

 
Β’ 

ΦΑΣΗ 
(12

ος
) 

ΧΙΟΥ 
ΓΕΛ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 

 
ΣΑΜΟΥ 

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΓΕΛ 
 

Κλειστό 
Γυμναστήριο 
Σιταποθηκών 

 

24/4/2018 09:00 

 
 

Β’ 
ΦΑΣΗ 
(12

ος
) 

ΝΙΚΗΤΗΣ ΧΙΟΥ - 
ΣΑΜΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ 
2ο ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Κλειστό 
Γυμναστήριο 
Σιταποθηκών 

 

24/4/2018 12:00 
Β’ 

ΦΑΣΗ 
(13

ος
) 

ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΓΕΛ ΝΑΞΟΥ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ  
1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ  

Κλειστό 
Γυμναστήριο 
Σιταποθηκών 

 

25/4/2018 09:00 

Γ’ 
ΦΑΣΗ 

ΟΜ. 2β 
ΑΓ. 1 

ΝΙΚΗΤΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΗΤΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 

Κλειστό 
Γυμναστήριο 
Σιταποθηκών 

 

26/4/2018 09:00 

Γ’ 
ΦΑΣΗ 

ΟΜ. 2β 
ΑΓ. 2 

ΝΙΚΗΤΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ – 
Β. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΑΓΩΝΑΣ 1) 

ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 

Κλειστό 
Γυμναστήριο 
Σιταποθηκών 

 

27/4/2018 
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΑΥΤΟΣ 

ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ 
ΕΦΟΣΟΝ 
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 

09:00 

Γ’ 
ΦΑΣΗ 

ΟΜ. 2β 
ΑΓ. 3 

 
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ 1  

 

ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΓΗΠΕΔΟ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

ΩΡΑ Α/Α ΟΜΑΔΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

Κλειστό 
Γυμναστήριο 
Σιταποθηκών 

 

23/4/2018 10:30 

Β’ 
ΦΑΣΗ 
(12

ος
) 

 

ΧΙΟΥ 
3ο ΓΕΛ ΧΙΟΥ 

ΣΑΜΟΥ 
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΓΕΛ 

 

Κλειστό 
Γυμναστήριο 
Σιταποθηκών 

 

24/4/2018 10:30 
Β’ 

ΦΑΣΗ 
(13

ος
)

 
 

 
ΝΙΚΗΤΗΣ ΧΙΟΥ - 

ΣΑΜΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Κλειστό 
Γυμναστήριο 
Σιταποθηκών 

 

24/4/2018 13:00 
Β’ 

ΦΑΣΗ 
(13

ος
) 

ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΓΕΛ ΝΑΞΟΥ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ  
ΓΕΛ ΙΑΛΥΣΟΥ 

Κλειστό 
Γυμναστήριο 
Σιταποθηκών 

 

25/4/2018 10:30 

Γ’ 
ΦΑΣΗ 

ΟΜ. 2β 
ΑΓ. 1 

ΝΙΚΗΤΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΗΤΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 

Κλειστό 
Γυμναστήριο 
Σιταποθηκών 

 

26/4/2018 10:30 

Γ’ 
ΦΑΣΗ 

ΟΜ. 2β 
ΑΓ. 2 

ΝΙΚΗΤΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ – 
Β. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΑΓΩΝΑΣ 1) 

ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
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Κλειστό 
Γυμναστήριο 
Σιταποθηκών 

 

27/4/2018 
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΑΥΤΟΣ 

ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ 
ΕΦΟΣΟΝ 
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 

10:30 

Γ’ 
ΦΑΣΗ 

ΟΜ. 2β 
ΑΓ. 3 

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ 1  
 

ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Επισημαίνουμε ότι, υποχρέωση των σχολικών ομάδων, για την ομαλή διεξαγωγή 

των αγώνων, είναι: 

1. Οι εμφανίσεις των σχολικών ομάδων να φέρουν αριθμούς. 
2. Κάθε ομάδα να έχει μαζί της δύο (2) μπάλες. 
3. Στο ποδόσφαιρο είναι υποχρεωτικές οι επικαλαμίδες 
4. Παρακαλούμε να μας δηλώσετε έναν διαιτητή για κάθε άθλημα ως και την 

Πέμπτη 19/4/2018 
 

 

 Ο Διευθυντής  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και 

Πρόεδρος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. 
 

 
Νικόλαος Σπ. Μουμούρης 
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