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Θζμα: «Ρροκήρυξη Α΄ Φάςησ Ρανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ  Ζβρου ςχολικοφ ζτουσ 

2017 - 2018» 

 

Η Οργανωτικι Επιτροπι χολικϊν Ακλθτικϊν Δραςτθριοτιτων (Ο.Ε..Α.Δ.) Π/κμιασ και 

Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ζβρου, που ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. Φ 24.1/9010/8-11-2017 

απόφαςθ του περιφερειακοφ Δ/ντι Π/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Αν. Μακεδονίασ και Θράκθσ και 

ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σθν Τπουργικι Απόφαςθ 190677/Δ5/10-11-2016 που αφορά τισ ακλθτικζσ 

δραςτθριότθτεσ ςχολείων Δ/κμιασ και Π/κμιασ εκπαίδευςθσ θ οποία δθμοςιεφεται ςτο υπ. 

αρικμ. 3754/τΒ/21-11-2016 ΦΕΚ. 

2. Σθν υπ’  αρικμ. 2/5472/0022/5-2-2014 κοινι υπουργικι απόφαςθ των Τπουργϊν 

Οικονομίασ & Οικονομικϊν και Εκνικισ Παιδείασ & Θρθςκευμάτων ‘’Δαπάνεσ χολικϊν Αγϊνων’’, 

θ οποία ζχει δθμοςιευτεί ςτο υπ’ αρικμ. 224/τ.Β’/5-2-2014 ΦΕΚ. 

3. Σθν υπ’αρικμ 12669/Δ5/25-01-2018 ‘’Προκιρυξθ Πανελλινιων Αγϊνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. 

Ελλάδασ – Κφπρου και άλλων ςχολικϊν ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων ςχο.ζτ.2017-18’’ του 

ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

4. Σο υπϋαρικμ 13996/Δ5/26-1-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. « Ενημζρωςη για τουσ 

Ρανελλήνιουσ Αγώνεσ ΓΕ.Λ. & ΕΡΑ.Λ. Ελλάδασ και Κφπρου, ςχ. ζτουσ 2017 - 2018». 

 

Ρροκηρφςςει  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ 
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ KAI ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 

ΑΝ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 
Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΕΒΡΟΤ 

Ο.Ε..Α.Δ. ΕΒΡΟΤ 
----- 

  
 
 
 
 

Αλεξανδροφπολθ, 9 Φεβρουαρίου 2018 
Αρ. Πρωτ. :  Φ.24/1598 
 
 

Διεφκυνςθ : : Διμθτρασ 19 ΠΡΟ : 
 
 
ΚΟΙΝ. : 

Διευκυντζσ των Γενικϊν & Επαγγελματικϊν 
Λυκείων Δ/νςθσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Ζβρου 

 
1. Περιφερειακι Δ/νςθ Π/κμιασ και Δ/κμιασ 

Εκπ/ςθσ Αν.Μακ.-Θράκθσ 
2. χολικι φμβουλο Φυςικισ Αγωγισ Θράκθσ 
3. Πανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο 

Αλεξ/πολθσ 
4. Γενικό Νοςοκομείο Διδ/χου 
5. Κζντρα Τγείασ : Φερϊν, ουφλίου κϋ 

Ορεςτιάδασ 
6. Σμιματα Ακλθτιςμοφ των Διμων :  

Αλεξ/πολθσ, ουφλίου, Διδ/χου κϋ 
Ορεςτιάδασ. 

Πόλθ : 68100  Αλεξ/πολθ 

Πλθροφορίεσ : Δθμθτριάδθσ Ιωακείμ 

Σθλζφωνο : 2551355360,1 

Fax : 2551355362 

Email : grfaevr@sch.gr 
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Σθν Α΄ Φάςη των Ρανελλήνιων Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ  Ζβρου Ομαδικών Αθλημάτων 

Ροδοςφαίρου, Καλαθοςφαίριςησ, Ρετοςφαίριςησ και Χειροςφαίριςησ  ςχολ. ζτουσ 2017 – 

2018  ωσ εξισ: 

1. Ποδόςφαιρο (Αγοριϊν – Κοριτςιϊν) 

2. Καλακοςφαίριςθ (Αγοριϊν – Κοριτςιϊν) 

3. Πετοςφαίριςθ (Αγοριϊν – Κοριτςιϊν) 

4. Χειροςφαίριςθ (Αγοριϊν – Κοριτςιϊν) 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. τουσ αγϊνεσ μετζχουν μακθτζσ και μακιτριεσ που φοιτοφν ςε Δθμόςιο ι Ιδιωτικό Γενικό 
Λφκειο (Γ.Ε.Λ.), Επαγγελματικό Λφκειο (ΕΠΑ.Λ.) ι ςε κάκε εκπαιδευτικό ίδρυμα 
αρμοδιότθτασ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλοσ απόλυςθσ είναι ιςότιμοσ με τον τίτλο του 
Γενικοφ Λυκείου.  Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ πρζπει να φοιτοφν κανονικά.  

  
2. τουσ αγϊνεσ αυτοφσ μετζχουν μακθτζσ και μακιτριεσ Λυκείου που ζχουν γεννθκεί κατά 

το δζκατο όγδοο ζτοσ πριν από το ζτοσ τζλεςθσ των αγϊνων ι τα τρία επόμενα. Για το 
ςχολικό ζτοσ 2017 - 2018 μετζχουν μακθτζσ που γεννικθκαν το 2018 - 18 = 2000, 2001, 
2002 και 2003 εφόςον φοιτοφν ςτθν Αϋ τάξθ Λυκείου.  

 

3. Κάθε μαθητήσ/τρια δικαιοφται να λάβει μζροσ μόνο ςε ζνα ομαδικό άθλημα. Επιπλζον 

κάθε μαθητήσ/τρια ζχει δικαίωμα ςυμμετοχήσ μόνο ςε ζνα ατομικό άθλημα και ςε ζνα 

αγώνιςμα ή κατηγορία του ατομικοφ αθλήματοσ.  

 

 

 

ΣΥΓΚΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΤΟΡΟΣ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 

Κάθε ςχολική μονάδα υποχρεοφται να αποςτείλει ςτην Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Ζβρου λίςτα με τουσ 
μακθτζσ/τριεσ από τουσ οποίουσ/εσ κα γίνεται θ επιλογι τθσ κατάςταςθσ ςυμμετοχισ τθσ ςε 
κάκε αγϊνα μετά από απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων ο οποίοσ ςυναινεί με τουσ όρουσ τθσ 
προκιρυξθσ των ωσ άνω αγϊνων.  
Ο μζγιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν/τριϊν ανά άκλθμα ςτθ λίςτα (παραρτιματα 1α,1β,1γ,1δ) και ςτθν 
κατάςταςθ ςυμμετοχισ ( παράρτθμα) ζχει ωσ εξισ:  
Καλαθοςφαίριςη : ςτθ λίςτα Δεκαοκτϊ ( 18 ) και ςε κάκε αγϊνα Δϊδεκα* 12 +  
Ρετοςφαίριςη : ςτθ λίςτα Είκοςι ( 20 ) και ςε κάκε αγϊνα Δζκα τζςςερισ* 14 +  
Χειροςφαίριςη : ςτθ λίςτα Είκοςι δφο ( 22 ) και ςε κάκε αγϊνα Δεκαζξι * 16+  
Ροδόςφαιρο : ςτθ λίςτα Είκοςι τζςςερισ ( 24 ) και ςε κάκε αγϊνα Δζκα οκτϊ * 18 +  

 

Να ςημειωθεί ότι κάθε μαθητήσ/τρια μπορεί να δηλωθεί μόνο ςε μία λίςτα από τα 

ανωτζρω Ομαδικά Αθλήματα. 
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Με τθν ζναρξθ των αγϊνων Β’ φάςθσ, οι νικιτριεσ ομάδεσ από κάκε Διεφκυνςθ, 

υποχρεοφνται να αποςτζλλουν επικαιροποιθμζνθ τθ λίςτα τθσ νικιτριασ ομάδασ με τουσ 

μακθτζσ/τριεσ που ςυνεχίηουν να φοιτοφν κανονικά.  

Δεν επιτρζπεται η ςυμπλήρωςη τησ λίςτασ με επιπλζον μαθητζσ/τριεσ μετά την ζναρξη 
των επίςημων αγώνων τησ κάθε ςχολικήσ ομάδασ ( Σε όλεσ τισ φάςεισ Α’-Β’-Γ’ των Ρανελλήνιων 
Αγώνων Λυκείων).  

Αντικατάςταςθ παικτϊν είναι δυνατι ςε κάκε αγϊνα, εκτόσ από τουσ αγϊνεσ τθσ Σελικισ 

Φάςθσ( final-four ). Ωσ ενεργόσ ςυμμετοχι δεν κεωρείται θ αναγραφι μόνο του ακλθτι ςτο 

φφλλο αγϊνα, αλλά να φαίνεται ότι ο ακλθτισ αγωνίςτθκε ςτον αγϊνα. Ειδικά για τθ 

Χειροςφαίριςθ, που ςφμφωνα με τα ιςχφοντα δε φαίνεται ςτο φφλλο αγϊνα, για τθ ςυμμετοχι 

ακλθτι ςε όλουσ τουσ ςχολικοφσ αγϊνεσ είναι υποχρεωτικι θ ςυμπλιρωςθ ενόσ «» δίπλα ςτον 

αρικμό του παίκτθ, κατά τθν ςτιγμι τθσ πρϊτθσ ειςόδου του ςτον αγωνιςτικό χϊρο για να 

αγωνιςκεί. 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ – ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 
 

Καλαθοςφαίριςη  

Διάρκεια αγϊνα ςτουσ εςωτερικοφσ αγϊνεσ των ςχολείων, ςτθν Αϋ ,Βϋ και Γ’ Φάςθ ( 

προθμιτελικοί ) :  

Σζςςερισ περίοδοι των οκτϊ (8ϋ) λεπτϊν. Μεταξφ τθσ 1θσ και 2θσ περιόδου και μεταξφ τθσ 3θσ και 

4θσ περιόδου υπάρχουν διαλείμματα των δφο (2ϋ) λεπτϊν. Μεταξφ τθσ 2θσ και 3θσ περιόδου 

υπάρχει διάλειμμα δεκαπζντε (15ϋ) λεπτϊν.  

Διάρκεια αγϊνα ςτο final-four ( θμιτελικοί , μικρόσ και μεγάλοσ τελικόσ ):  

Σζςςερισ περίοδοι των δζκα (10ϋ) λεπτϊν. Μεταξφ τθσ 1θσ και 2θσ περιόδου και μεταξφ τθσ 3θσ 

και 4θσ περιόδου υπάρχουν διαλείμματα των δφο (2ϋ) λεπτϊν. Μεταξφ τθσ 2θσ και 3θσ περιόδου 

υπάρχει διάλειμμα δεκαπζντε (15ϋ) λεπτϊν.  

Ιςοπαλία – παρατάςεισ:  

Δίδονται παρατάςεισ των πζντε (5ϋ) λεπτϊν μζχρι να υπάρξει νικιτρια ομάδα. Μεταξφ 4θσ 

περιόδου και 1θσ παράταςθσ, όπωσ και πριν από κάκε τυχόν επόμενθ παράταςθ, υπάρχει 

διάλειμμα δφο (2ϋ) λεπτϊν.  

ε όλουσ τουσ αγϊνεσ με διάρκεια τεςςάρων περιόδων των οκτϊ (8ϋ) λεπτϊν ιςχφουν οι 

παρακάτω τροποποιιςεισ ςτουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ.  

αϋ Σα ατομικά ςφάλματα παίκτθ περιορίηονται ςτα τζςςερα (4). Δθλαδι παίκτθσ που διζπραξε 

τζςςερα (4) ςφάλματα προςωπικά ι τεχνικά κα ειδοποιείται από τον διαιτθτι να εγκαταλείψει 

τον αγϊνα.  

βϋ Σα ομαδικά ςφάλματα ςε μία περίοδο του αγϊνα περιορίηονται και μία ομάδα βρίςκεται ςε 

κατάςταςθ ποινισ ομαδικϊν ςφαλμάτων μόλισ διαπράξει τρία (3) ομαδικά ςφάλματα ςε μία 

περίοδο. Δθλαδι μετά το τρίτο ςφάλμα τοποκετείται ο δείκτθσ των ομαδικϊν ςφαλμάτων ςτο 

άκρο του τραπεηιοφ τθσ Γραμματείασ, πλθςιζςτερα προσ τον πάγκο τθσ ομάδασ που το διζπραξε. 

Ελεφκερεσ βολζσ κα δίδονται από το τζταρτο ςφάλμα.  
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Ρετοςφαίριςη  

Διάρκεια αγϊνα ςτθν Αϋ, Βϋ και Γ’ Φάςθ ( προθμιτελικοί ) :  

Δφο (2) νικθφόρα set των εικοςιπζντε (25) πόντων. ε περίπτωςθ που ο αγϊνασ φκάςει να είναι 1 

- 1 set, το τρίτο set διεξάγεται όπωσ προβλζπεται ςτουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ για τθ διεξαγωγι 

του πζμπτου set. * τουσ δεκαπζντε (15) πόντουσ +.  

Διάρκεια αγϊνα, ςτο final-four ( θμιτελικοί , μικρόσ και μεγάλοσ τελικόσ ):  

Σρία (3) νικθφόρα set των εικοςιπζντε (25) πόντων. τθν περίπτωςθ που ο αγϊνασ φκάςει να 

είναι 2 – 2 set, διεξάγεται πζμπτο set ςτουσ δεκαπζντε (15) πόντουσ, όπωσ προβλζπεται ςτουσ 

διεκνείσ κανονιςμοφσ.  
 

Χειροςφαίριςη  

Διάρκεια αγϊνα ςτθν Αϋ, Βϋ και Γϋ Φάςθ (προθμιτελικοί ):  

Δφο (2) θμίχρονα των είκοςι πζντε (25ϋ) λεπτϊν.  

Διάρκεια αγϊνα ςτο final-four (θμιτελικοί , μικρόσ και μεγάλοσ τελικόσ):  

Δφο (2) θμίχρονα των τριάντα (30ϋ) λεπτϊν.  

Ιςοπαλία ςτθν Αϋ, Βϋ και Γ’ Φάςθ (προθμιτελικοί) ακολουκείται θ διαδικαςία των πζναλτι χωρίσ 

να δοκεί παράταςθ.  

Ιςοπαλία ςτουσ θμιτελικοφσ, μικρό και μεγάλο τελικό:  

Δίδεται παράταςθ δφο (2) θμιχρόνων των πζντε (5ϋ) λεπτϊν. ε νζα ιςοπαλία  

δίδεται δεφτερθ παράταςθ δφο (2) θμιχρόνων των πζντε (5ϋ) λεπτϊν.  

Αν εξακολουκεί θ ιςοπαλία ακολουκείται θ διαδικαςία των πζναλτι. 

 

Ροδόςφαιρο  

Διάρκεια αγϊνα ςτθν Αϋ, Βϋ και Γ’ Φάςθ (προθμιτελικοί ):  

Δφο (2) θμίχρονα των τριάντα πζντε (35ϋ) λεπτϊν.  

Διάρκεια αγϊνα ςτο final-four (θμιτελικοί , μικρόσ και μεγάλοσ τελικόσ):  

Δφο (2) θμίχρονα των ςαράντα πζντε (45ϋ) λεπτϊν. 

Ιςοπαλία ςτουσ αγϊνεσ τθσ Αϋ,Βϋ και Γϋ Φάςθσ(προθμιτελικοί) ακολουκείται θ διαδικαςία των 

πζναλτι χωρίσ να δοκεί παράταςθ.  

Ιςοπαλία ςτουσ θμιτελικοφσ, τελικό και μικρό τελικό:  

Δίδεται παράταςθ δφο (2) θμιχρόνων των δεκαπζντε (15ϋ) λεπτϊν.  

Αν εξακολουκεί θ ιςοπαλία ακολουκείται θ διαδικαςία των πζναλτι. 

 
 
 
 
 

ΡΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
Σα Παγκόςμια χολικά Πρωτακλιματα Ομαδικϊν Ακλθμάτων τα οποία κα διεξαχκοφν το ςχ. 

ζτοσ 2016-2017 είναι :  

1) Παγκόςμιο χολικό Καλακοςφαίριςθσ ςτισ 29 Απριλίου ζωσ 07 Μαΐου 2017 ςτθν πόλθ Porec 

τθσ Κροατίασ.  

2) Παγκόςμιο χολικό Ποδοςφαίρου ςτισ 21 Μαΐου ζωσ 29 Μαΐου 2017 ςτθν πόλθ Prague τθσ 

Σςεχίασ. 
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ΜΕΤΕΓΓΑΦΕΣ 
 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ που φοιτοφν ςτο ςχολείο με 

πρϊτθ κανονικι εγγραφι ι μετεγγραφι που είναι ςφμφωνθ με το Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 
τ.Αϋ /7-2-1979).  

 
 

       

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

Για τθ ςυμμετοχι μακθτϊν ι μακθτριϊν ςε Πανελλινιουσ Αγϊνεσ, απαραίτθτθ είναι :  

 
1.  Η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα.  
2.  Υπεφθυνη δήλωςη γονζα/κηδεμόνα για τη ςυμμετοχή του μαθητή/τριασ ςε Ρανελλήνιουσ 
Σχολικοφσ Αγώνεσ. 

  

 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Η χολικι Ακλθτικι Σαυτότθτα (παράρτθμα) προςκομίηεται ςε κάκε ςχολικι ακλθτικι 

δραςτθριότθτα εκτόσ ςχολείου που ςυμμετζχει ο μακθτισ/τρια. Η χολικι Ακλθτικι 

Σαυτότθτα ςυμπλθρϊνεται ςε κάκε τάξθ τθσ βακμίδασ φοίτθςθσ του μακθτι/τριασ πριν τθ 

ςυμμετοχι του/τθσ ςε Πανελλινιουσ Αγϊνεσ. ε αυτιν, πρζπει να αναφζρεται ο τίτλοσ του 

ςχολείου, να ζχει επικολλθκεί πρόςφατθ φωτογραφία του/τθσ μακθτι/μακιτριασ και να 

αναγράφονται τα παρακάτω ςτοιχεία:  

αϋ Επϊνυμο  

βϋ Όνομα  

γϋ Όνομα πατζρα  

δϋ Όνομα μθτζρασ  

εϋ Ημερομθνία και ζτοσ γεννιςεωσ  

ςτϋ Αρικμόσ μθτρϊου μακθτι  

ηϋ Σάξθ που φοιτά  

θϋ Αρικμόσ ταυτότθτασ θ διαβατθρίου  

Η χολικι Ακλθτικι Σαυτότθτα υπογράφεται και ςφραγίηεται ςε κάκε τάξθ, από το Διευκυντι 

του ςχολείου.  

τθν ακλθτικι μακθτικι ταυτότθτα αναγράφεται και ςυμπλθρϊνεται ςτο ςυγκεκριμζνο πεδίο 

(πίςω πλευρά) θ Βεβαίωςθ ιατροφ ότι ςτον μακθτι/τρια επιτρζπεται θ ςυμμετοχι ςε αγϊνεσ. 

Η ιατρικι βεβαίωςθ μπορεί να είναι από Ιατρό πακολόγο, καρδιολόγο, γενικισ ιατρικισ και 

παιδίατρο για μακθτζσ/τριεσ που φοιτοφν για πρϊτθ φορά ςτθν Α’ τάξθ Λυκείου. Η ιατρικι 
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βεβαίωςθ πρζπει να ζχει θμερομθνία που να μθν υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) μινεσ από τθν 

θμζρα του αγϊνα.  

Η χολικι Ακλθτικι Σαυτότθτα διατθρείται κατά τθ διάρκεια φοίτθςθσ του μακθτι/τριασ 

ςτθ ςυγκεκριμζνθ βακμίδα Εκπαίδευςθσ και επιςτρζφεται ςτο μακθτι/τρια με τθν 

αποφοίτθςθ του/τθσ. 

Επιςθμαίνεται, ότι Ακλθτικζσ μακθτικζσ ταυτότθτεσ που ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με τθν 

προθγοφμενθ Τπουργικι απόφαςθ με αρ. 9283/Δ5/20-1-2015 κα ιςχφουν κανονικά και οι 

μακθτζσ/τριεσ κα ςυμμετζχουν ςτουσ Πανελλινιουσ Αγϊνεσ Λυκείων ςχ. Ζτουσ 2016-2017 

χωρίσ τθν ανάγκθ ζκδοςθσ τθσ νζασ χολικισ ακλθτικισ Σαυτότθτασ ςφμφωνα με τθν υπϋ 

αρικμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ.Βϋ/21-11-2016) Τπουργικι Απόφαςθ.  

Και ςτισ δφο περιπτώςεισ είναι απαραίτητη η προςκόμιςη φωτοτυπίασ τησ αςτυνομικήσ 

ταυτότητασ ή διαβατηρίου.  

Η Υπεφθυνη δήλωςη γονζα η κηδεμόνα θα παραμζνει ςτο ςχολείο καθώσ ςτη νζα 

κατάςταςη ςυμμετοχήσ του ςχολείου, ο Διευθυντήσ θα ςυμπληρώνει με τη ςημείωςη ΝΑΙ 

το αντίςτοιχο πεδίο.  

Δεν είναι απαραίτητη η προςκόμιςη τησ καρτζλασ μαθητή/τριασ. 

 

 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

Οι καταςτάςεισ αυτζσ ςυμπλθρϊνονται από το ςχολείο ςε όλεσ τισ φάςεισ. ε αυτζσ 

αναγράφονται:  

αϋ Επϊνυμο μακθτι - ακλθτι(ςφμφωνα με τθν αςτυνομικι ταυτότθτα)  

βϋ Όνομα μακθτι - ακλθτι(ςφμφωνα με τθν αςτυνομικι ταυτότθτα)  

γϋ Όνομα πατζρα  

δϋ Όνομα μθτζρασ  

εϋ Ζτοσ γεννιςεωσ.  

ςτϋ Αρικμόσ μθτρϊου μακθτοφ.  

ηϋ Σάξθ.  

ι΄ Συνοδόσ καθηγητήσ (Ο ςυνοδόσ καθηγητήσ είναι και προπονητήσ τησ ομάδασ και ο 

μόνοσ που επιτρζπεται να κάθεται ςτον ειδικό χώρο με τουσ αναπληρωματικοφσ παίκτεσ 

τησ ομάδασ)  

Οι καταςτάςεισ υπογράφονται από τον ι τουσ κακθγθτζσ Φυςικισ Αγωγισ του ςχολείου και 

υπογράφεται και ςφραγίηεται από το Διευκυντι του ςχολείου.  

Οι καταςτάςεισ τθσ παραγράφου αυτισ, ςε αγϊνεσ Αϋ και Βϋ Φάςθσ πρζπει να κατατίκενται 

ςτθ Γραμματεία του αγϊνα είκοςι (20ϋ) λεπτά πριν από τθν ζναρξθ του αγϊνα προκειμζνου 

να ςυμπλθρωκεί το φφλλο αγϊνα, ενϊ ςτουσ αγϊνεσ Γϋ Φάςθσ παραδίδονται ςτθν 

Οργανωτικι Επιτροπι των Αγϊνων κατά τθν Σεχνικι φςκεψθ, πριν από τθν κλιρωςθ των 

αγϊνων. Οι μακθτικζσ - ακλθτικζσ ταυτότθτεσ και τα ςυνοδευτικά ςε αυτζσ ζγγραφα, 

παραδίδονται ςτθ Γραμματεία του αγϊνα ι ςτο Διαιτθτι για το ποδόςφαιρο, είκοςι (20ϋ) 

λεπτά πριν από τθν ζναρξθ του αγϊνα. Οι μακθτικζσ – ακλθτικζσ ταυτότθτεσ επιςτρζφονται 
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μετά τθ λιξθ του αγϊνα εκτόσ αν υπάρχει ζνςταςθ πλαςτοπροςωπίασ για το μακθτι – 

ακλθτι ι παραπζμπεται για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. τθν περίπτωςθ αυτι θ μακθτικι 

– ακλθτικι ταυτότθτα παραδίδεται ςτθν Οργανωτικι Επιτροπι και επιςτρζφεται μόνο μετά 

από απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ ι λιξθ τθσ ποινισ .  

Οι καταςτάςεισ ςυμμετοχισ και των δφο ςχολείων (όςον αφορά ςτουσ αγϊνεσ Αϋ και Βϋ 

Φάςθσ), επιςυνάπτονται ςτο πρωτότυπο του φφλλου αγϊνα και παραδίδονται ςτθν 

Οργανωτικι Επιτροπι και διατθροφνται τουλάχιςτον για μία τριετία. 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

υμμετοχι ςε περιςςότερα ακλιματα από αυτά που προβλζπει θ εγκφκλιοσ. τθν 

περίπτωςθ αυτι κεωρείται αντικανονικι θ ςυμμετοχι μόνο ςτο επιπλζον άκλθμα.  

Μθ τιρθςθ των ορίων θλικίασ.  

υμμετοχι τιμωρθμζνου με αποκλειςμό ςε ςχολικοφσ αγϊνεσ ακλθτι.  

Κάκε περίπτωςθ ςυμμετοχισ που από τουσ κανονιςμοφσ των ακλθμάτων κεωρείται 

αντικανονικι 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

1. Ομαδικά Ακλιματα  

1.1. Α’ Φάςθσ  

Σθν κάκε ςχολικι ομάδα ςτα ομαδικά ακλιματα ςτθν Α’ φάςθ ςυνοδεφει ο κακθγθτισ 

Φυςικισ Αγωγισ που υπθρετεί ςτο ςχολείο και ορίηεται από τον Διευκυντι του ςχολείου. 

ε περίπτωςθ μθ ςυμμετοχισ των κακθγθτϊν Φυςικισ Αγωγισ ο Διευκυντισ μπορεί να 

ορίςει κακθγθτι άλλθσ ειδικότθτασ που υπθρετεί ςτο ςχολείο.  

1.2. Βϋ και Γϋ Φάςθσ  

Σθν κάκε ςχολικι ομάδα ςτα ομαδικά ακλιματα ςτθν Β’ και Γϋ φάςθ ςυνοδεφει ο 

κακθγθτισ Φυςικισ Αγωγισ που υπθρετεί ςτο ςχολείο και ορίηεται από τον Διευκυντι του 

ςχολείου και από ζναν αρχθγό αποςτολισ που ορίηεται από τθν Ο.Ε..Α.Δ. Ζβρου.  

ε περίπτωςθ μθ ςυμμετοχισ των κακθγθτϊν Φυςικισ Αγωγισ ο Διευκυντισ μπορεί να 

ορίςει κακθγθτι άλλθσ ειδικότθτασ που υπθρετεί ςτο ςχολείο.  

ε περίπτωςθ που κανείσ από το διδακτικό προςωπικό δεν δζχεται να ςυνοδεφςει τθν 

ομάδα, εφόςον πρόκειται για Δθμόςιο χολείο, μπορεί να ηθτιςει από τθν Ο.Ε..Α.Δ. 

Ζβρου,  να ορίςει ςυνοδό που να υπθρετεί ςε άλλο ςχολείο τθσ Διεφκυνςθσ 

(Δευτεροβάκμιασ ι Πρωτοβάκμιασ αναλόγωσ). Αν θ αποςτολι απαρτίηεται μόνο από 

αγόρια ι μόνο από κορίτςια κα πρζπει ζνασ εκ των δφο ανωτζρω εκπαιδευτικϊν να είναι 

του ιδίου φφλου.  

Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, ςτον ειδικό χϊρο για τουσ αναπλθρωματικοφσ μποροφν να 

ευρίςκονται, ο ςυνοδόσ κακθγθτισ κακϊσ και ο αρχθγόσ αποςτολισ.  

3. Οι ςυνοδοί εκπαιδευτικοί είναι ςε διατεταγμζνθ υπθρεςία.  
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ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Ο τόποσ και οι θμερομθνίεσ τζλεςθσ τθσ Αϋ Φάςθσ των Πανελλθνίων Αγϊνων Λυκείων ςχ.ετ. 

2016-17 αναφζρονται ςτουσ ςυνθμμζνουσ πίνακεσ.  
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

1. τουσ αγϊνεσ ιςχφουν οι επίςθμοι κανονιςμοί των ακλθμάτων, οι κανονιςμοί πρωτακλθμάτων 
των Ομοςπονδιϊν και οι ειδικζσ διατάξεισ τθσ προκιρυξθσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. που ςε κάκε περίπτωςθ 
αντίκεςθσ με τουσ κανονιςμοφσ ακλθμάτων και πρωτακλθμάτων υπερτεροφν ζναντι κάκε άλλθσ 
διάταξθσ.  

2. Αν για οποιοδιποτε λόγο, ζνα χολείο δεν μπορεί να πάρει μζροσ ςτουσ 

προγραμματιςμζνουσ αγϊνεσ, είναι υποχρεωμζνο να το δθλϊςει γραπτϊσ ςτθ Δ/νςθ Β/κμιασ 

Εκπ/ςθσ (Ο.Ε..Α.Δ.  Ζβρου), τρεισ (3) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν τον αγϊνα. 

3. Οι ομάδεσ και ιδιαίτερα αυτζσ που αγωνίηονται πρϊτεσ πρζπει να προςζρχονται ςτο γιπεδο 

για προετοιμαςία είκοςι ( 20ϋ ) λεπτά νωρίτερα. 

4. Οι ενςτάςεισ κα υποβάλλονται και κα εκδικάηονται ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ 

του ακλιματοσ και τθν Τ.Α. 190677/Δ5/10-11-2016 του ΤΠ.Π.Ε.Θ. (άρκρο 16, παρ. 16.2). 

5. Διαφιμιςθ οποιουδιποτε προϊόντοσ ι αναγραφι ονόματοσ ακλθτικοφ ςυλλόγου ςτισ 
εμφανίςεισ *φανζλα και φόρμα+ ακλθτϊν απαγορεφεται. ε περίπτωςθ παράβαςθσ ο 
ακλθτισ υποχρεοφται ςε αλλαγι τθσ εμφάνιςθσ ι επικάλυψθ τθσ διαφιμιςθσ ι του 
ονόματοσ του ακλθτικοφ ςυλλόγου. ε άλλθ περίπτωςθ δεν του επιτρζπεται να λάβει μζροσ 
ςτον αγϊνα. 
Η αναγραφι του ονόματοσ ι του ςιματοσ του καταςκευαςτοφ ςε κάκε ακλθτικό είδοσ δεν 
κεωρείται διαφιμιςθ εφόςον είναι, ςφμφωνα με τον κανόνα 61 του Ολυμπιακοφ Χάρτθ, 
μζχρι 9 τετραγωνικά εκατοςτά. 
Η απεικόνιςθ του ςιματοσ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ μζςα ςτο περίγραμμα του 
αρικμοφ παίκτθ ςτο πίςω μζροσ τθσ φανζλασ δεν κεωρείται διαφιμιςθ. 

6. Αρμόδιοσ για ζλεγχο είναι ο εκπρόςωποσ τησ Οργανωτικήσ Επιτροπήσ των αγώνων και ςε 
απουςία του ο Α' Διαιτητήσ του αγώνα. Στην απόφαςή τουσ δεν μπορεί να γίνει ζνςταςη. 

7. Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ που αγϊνασ δεν διεξαχκεί λόγω μθ προςζλευςθσ τθσ μίασ 

ομάδοσ και ςυμπλθρωκεί Φφλλο Αγϊνα, οι μακθτζσ ι μακιτριεσ τθσ ομάδοσ που προςιλκε 

και αναγράφονται ςτο Φφλλο Αγϊνα, κεωροφνται ότι ςυμμετείχαν ςτον αγϊνα. 

8. Η Ο.Ε..Α.Δ. Ζβρου φροντίηει για τθν υποχρεωτικι παρουςία γιατροφ ςτουσ αγϊνεσ 

αρμοδιότθτάσ τθσ.   

9. Πλα τα μζλη των Αγωνόδικων Επιτροπών (διαιτητζσ, κριτζσ και γραμματεία), εφόςον 

ζχουν την Δημοςιοχπαλληλική ιδιότητα είναι ςε διατεταγμζνη υπηρεςία. 

10. Ντόπινγκ :  
Οι Οργανωτικζσ Επιτροπζσ χολικϊν Αγϊνων ζχουν το δικαίωμα να κάνουν ζλεγχο χριςθσ 

αναβολικϊν ουςιϊν φςτερα από ζγκριςθ τθσ Κ.Ο.Ε..Α.Δ. 

11. Η εντολι διενζργειασ ντόπιγκ δίδεται από τθν αρμόδια επιτροπι του Εκνικοφ υμβουλίου 

Καταπολζμιςθσ του Ντόπινγκ (Ε..Κ.Α.Ν.) κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ τθσ Διεφκυνςθσ 

Φυςικισ Αγωγισ του ΤΠ.Π.Ε.Θ.  

12. Οι Ποινζσ κακϊσ και οι Ενςτάςεισ κακορίηονται από τα άρκρα 14.1 και 16.2 τθσ Τ.Α. 

190677/Δ5/10-11-2016 του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ 

Κεντρικόσ ςτόχοσ είναι οι αγϊνεσ να διεξάγονται (εφόςον αυτό είναι εφικτό και δεν 

παρακωλφεται θ εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου) με τθν παρουςία φιλάκλων, μετά από τθν 

κατάλλθλθ προεργαςία από τθ ςχολικι μονάδα και τθ Δ/νςθ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ, υπό τθν αυςτθρι 

επιτιρθςθ των ςυνοδϊν, για τθν αποφυγι οποιαςδιποτε εκτροπισ.  

Οι ςχολικοί αγϊνεσ πρωτίςτωσ ςτοχεφουν ςτθ χαρά τθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν και των 

φιλάκλων και ςτθ βιωματικι προϊκθςθ τθσ Δια Βίου Άκλθςθσ, του φίλακλου πνεφματοσ και του 

ςεβαςμοφ του αντιπάλου. 

Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ επειςοδίων ι παρεκτροπϊν ιςχφουν τα άρκρο 14 τθσ  Τ.Α. 

190677/Δ5/10-11-2016 του Τ.ΠΑΙ.Θ.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε..Α.Δ. ΕΒΡΟΤ 
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