
 
 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου σχολικού 

έτους 2021-2022» 

 

Σε συνέχεια της υπό στοιχεία 29952/Δ5/15.3.2022 (ΑΔΑ:Ρ9Ι346ΜΤΛΗ-ΟΒΧ) απόφασης της 

Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. 

Ελλάδας – Κύπρου και άλλων  σχολικών Αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2021-2022», σας 

ενημερώνουμε σχετικά με τις ενέργειες και διαδικασίες που αφορούν στην οργάνωση και διεξαγωγή 

των σχολικών αγώνων. 

 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ  

 

1. Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο 

(ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου.  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 
Ως προς την ημερομηνία λήξης  
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη 
διοργάνωσης της τελικής φάσης. 
Μαρούσι, 17.03.2022 
Ο Διευθυντής Φυσικής Αγωγής 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

-------- 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β΄ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΩΝΩΝ 

 
----- 

Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
 

 
Μαρούσι, 16 Μαρτίου 2022 

   Αρ. Πρωτ. :  29863/Δ5 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  : physea1@minedu.gov.gr  
Πληροφορίες : Χ. Μπάκα 
                                 Ε. Σταμάκη 
                                 Α. Τζίκος 
Τηλέφωνο : 210 344 3015/2206/3516/2213 

 

 
 
ΠΡΟΣ :  ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
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2. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά στο σχολείο 

με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και να είναι 

γεννημένοι κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 και κατά το έτος 2007 μόνο οι  φοιτούντες στην Α΄ Λυκείου.  

3. Κάθε  μαθητής/μαθήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ομαδικό άθλημα και επιπλέον σε 

ένα  αγώνισμα ή κατηγορία του ατομικού αθλήματος.  

 

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

 
1. Σχολική αθλητική ταυτότητα (πλατφόρμα myschool) στην οποία αναφέρεται η Βεβαίωση Ιατρού 

με την οποία επιτρέπεται η συμμετοχή του/της μαθητή/μαθήτριας σε Πανελλήνιους Αγώνες. Η 

ημερομηνία της ανωτέρω Βεβαίωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την 

ημέρα του αγώνα.  

2. Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα (υπόδειγμα 9), η οποία  θα παραμένει στην οικεία σχολική 

μονάδα και ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια  θα συμπληρώνει στην κατάσταση συμμετοχής του σχολείου 

το αντίστοιχο πεδίο με τη σημείωση ΝΑΙ. 

3. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για ατομικά αθλήματα (υπόδειγμα 2, επισυνάπτεται),  

4. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για ομαδικά αθλήματα (υπόδειγμα 3, επισυνάπτεται).  

5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου κάθε μαθητή/μαθήτριας, ενώ οι 

μαθητές/μαθήτριες - πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), 

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

προσκομίζουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής. 

 

Επισημαίνεται ότι οι σχολικές μονάδες για τυχόν σχετικά ερωτήματα ή/και διευκρινίσεις μπορούν να 

απευθύνονται απευθείας μέσω των Διευθύνσεων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οικείες 

Ο.Ε.Σ.Α.Δ. (Υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού) οι οποίες έχουν τη σχετική 

αρμοδιότητα.   

 

Γ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
1. Οι οικείες Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) των 

Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποστέλλουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

στις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη συμμετοχή τους στους αγώνες και 

μεριμνούν για την παρουσία Ιατρού στους αγώνες,  καθώς και για την επιλογή των Διαιτητών, Κριτών 

και Αγωνόδικων Επιτροπών που θα συμμετάσχουν στη διεξαγωγή των Πανελληνίων Αγώνων Λυκείων. 
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2. Σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη Προκήρυξη των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων κάθε 

σχολική μονάδα αποστέλλει υποχρεωτικά στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών 

Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μαζί με τη 

δήλωση συμμετοχής σε κάποιο Ομαδικό Άθλημα και λίστα με τους μαθητές/μαθήτριες που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στους αγώνες της Α΄, Β΄ και Γ΄ Φάσης  των Πανελλήνιων Αγώνων 

Ομαδικών Αθλημάτων έως και την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.   

Ως προς τα Ομαδικά Αθλήματα για τη διαμόρφωση της τελικής λίστας συμμετεχόντων και 

συμμετεχουσών ο μέγιστος αριθμός μαθητών/μαθητριών ανά άθλημα είναι:  

 

Καλαθοσφαίριση: στη λίστα Δεκαοκτώ ( 18 ) και σε κάθε αγώνα Δώδεκα [ 12 ]  

Πετοσφαίριση: στη λίστα Είκοσι ( 20 ) και σε κάθε αγώνα Δέκα τέσσερις [ 14 ]  

Χειροσφαίριση: στη λίστα Είκοσι δύο ( 22 ) και σε κάθε αγώνα Δεκαέξι [ 16]  

Ποδόσφαιρο: στη λίστα Είκοσι τέσσερις ( 24 ) και σε κάθε αγώνα Δέκα οκτώ [ 18 ] 

(υποδείγματα 1α,1β,1γ,1δ) 

 

Επισημαίνεται ότι κάθε μαθητής/μαθήτρια μπορεί να δηλωθεί μόνο σε μία λίστα από τα ανωτέρω 

Ομαδικά Αθλήματα. Επίσης, οι Σχολικές Ομάδες οφείλουν να τηρούν τα προγράμματα, τους όρους 

της Προκήρυξης  και τα χρονοδιαγράμματα των οικείων Ο.Ε.Σ.Α.Δ..  

 

Δ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ  

 

Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού 

Αθλητισμού συγκεντρώνει (αα) τις λίστες και καταστάσεις συμμετοχής των σχολικών ομάδων της 

οικείας Διεύθυνσης και  (ββ) όλα τα πρωτότυπα Φύλλα Αγώνων της Α΄ Φάσης, καθώς και  της Β΄ και 

Γ΄ Φάσης εφόσον η οικεία  Ο.Ε.Σ.Α.Δ. είναι διοργανώτρια των αγώνων των Β΄ και Γ΄ Φάσεων. Τα 

ανωτέρω στοιχεία  φυλάσσονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευση και αποστέλλονται στη 

Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. όταν ζητηθεί.  

 

Ομαδικά Αθλήματα – Πανελλήνιοι Αγώνες Κλασικού Αθλητισμού Λυκείων 

 

1. Οι αγώνες της Α΄ Φάσης σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και την 

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022. Επισημαίνεται με έμφαση ότι μετά τη λήξη των αγώνων της Α’ Φάσης 

κάθε Ο.Ε.Σ.Α.Δ. αποστέλλει στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. πίνακα excel όπως το 

υπόδειγμα 5 (επισυνάπτεται) στον οποίο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:  
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- το σχολείο της νικήτριας ομάδας κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ομαδικά 

αθλήματα,  

- το σύνολο των αγώνων που πραγματοποίησε η νικήτρια σχολική ομάδα εντός της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  

- οι ημερομηνίες κατά τις οποίες διεξήχθησαν οι αγώνες,  

-το ονοματεπώνυμο των μαθητών/μαθητριών (σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας 

ή/και του διαβατηρίου) που απαρτίζουν τη νικήτρια ομάδα,  

- το σύνολο συμμετοχών κάθε μαθητή/μαθήτριας στους αγώνες που πραγματοποίησε η ομάδα 

στην Α’ Φάση,  

- τον αριθμό πράξης και την ημερομηνία της σχετικής συνεδρίασης της οικείας Ο.Ε.Σ.Α.Δ. .  

 

2. Οι συγκεντρωτικοί πίνακες των νικητριών ομάδων κάθε Διεύθυνσης αποστέλλονται στη Διεύθυνση 

Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.  με την ακόλουθη διαδικασία: 

 

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμπληρώνουν τον πίνακα του υποδείγματος 5 με τα 

ως άνω αναφερόμενα στοιχεία και αποστέλλουν το συμπληρωμένο αρχείο μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στη διεύθυνση protocol@minedu.gov.gr και το κοινοποιούν στις οικείες Περιφερειακές 

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 

 
3. Η Α΄ Φάση των Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού ολοκληρώνεται έως τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 

και αμέσως μετά αποστέλλονται από τις Ο.Ε.Σ.Α.Δ. στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής στο 

physea1@minedu.gov.gr οι λίστες συμμετοχής στα σύνθετα αγωνίσματα (δέκαθλο μαθητών και 

έπταθλο μαθητριών), καθώς και στα αγωνίσματα Βάδην. 

 

Ε. AΝΑΛΗΨΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  
 
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου και οι ενδιαφερόμενες 

Ο.Ε.Σ.Α.Δ που επιθυμούν να αναλάβουν τη διοργάνωση της Τελικής Φάσης  (Final Four) των 

Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου  στα Ομαδικά Αθλήματα (Πετοσφαίριση, 

Καλαθοσφαίριση Χειροσφαίριση, Ποδόσφαιρο), καθώς και την Τελική Φάση του  Ατομικού 

Αθλήματος Κλασικού Αθλητισμού, όπως υποβάλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη 

Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. έως την Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2022 στην ανωτέρω 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Στον φάκελο υποβολής συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά (αα) 

η περιγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων διεξαγωγής των αγώνων, (ββ) η ανάλυση κόστους ανά 

άτομο (διαμονή, διατροφή) και αναλυτικό πίνακα συνολικών δαπανών, (γγ) η ιατρική κάλυψη κάθε 

mailto:protocol@minedu.gov.gr
mailto:physea1@minedu.gov.gr
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διοργάνωσης και (δδ) η συνεργασία/συνέργεια με τοπικούς ή/και άλλους Φορείς και κάθε είδους 

αρωγή που δύναται να εξασφαλιστεί από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. για τη διοργάνωση. 

 

ΣΤ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΛΛΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 

Σχετικά με (α) τους Πανελλήνιους αγώνες των άλλων Ολυμπιακών ατομικών αθλημάτων που 

συνδιοργανώνονται με τις οικείες Αθλητικές Ομοσπονδίες, (β) το χρονοδιάγραμμα και την κλήρωση 

για τα ταμπλό της Β΄ και Γ΄ Φάσης, (γ) τις διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α.Δ. για την Τελική Φάση των αγώνων 

στα Ομαδικά και Ατομικά Αθλήματα και (δ) τη συμμετοχή της χώρας στα Παγκόσμια Σχολικά 

Πρωταθλήματα, θα αποσταλεί νεότερη  ενημερωτική εγκύκλιος. 

Τέλος, τα μέλη των Ο.Ε.Σ.Α.Δ. μεριμνούν για την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και 

οποιαδήποτε τροποποίησή τους θα είναι εφικτή μόνον μετά από εισήγηση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και 

απόφαση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής.  

Προς διευκόλυνση κάθε ενδιαφερόμενου/ενδιαφερόμενης επισυνάπτονται οι υπουργικές 

αποφάσεις δυνάμει των  οποίων οργανώνονται και διεξάγονται οι Πανελλήνιοι Αγώνες των Λυκείων. 

Όπου στην παρούσα εγκύκλιο αναφέρονται υποδείγματα/πίνακες αυτοί εμπεριέχονται στην υπό 

στοιχεία 190677/Δ5/10-11-2016 (Β΄3754/21-11-2016) υπουργική απόφαση (συν.1).  

 

Συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία excel:  

1. Β΄3754/21-11-2016  Υ.Α.  
2. Β΄4561/30.12.2016 Υ.Α. 
3. Β΄8/22.1.2018 Υ.Α. 
4. Β’ 109/25.1.2019 Υ.Α.  
5. Λίστες 1α , 1β, 1γ,1δ 
6. Υπoδείγματα  2, 3 και 5   
7. Φύλλα Αγώνα  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:  

1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζ. Μακρή 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Π.Ε., Δ.Ε. και Ε.Α. 
4. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. 
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. 

O  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ  ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ 
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6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. 
7. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
8. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
9. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης  
10. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων 
11. Δ/νση Φυσικής Αγωγής (Τμήματα Α΄ & Β΄) 

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 
 
 

1. Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου 
apoiriazi@schools.ac.cy 
adidimitriou@schools.ac.cy  

2. Περιφερειακές  Διευθύνσεις Εκπαίδευσης   
3. Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
4. Διευθύνσεις  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
5. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής (μέσω των οικείων Π.Δ.Ε.) 
6. Σχολικές μονάδες της χώρας (μέσω των οικείων  Διευθύνσεων  Εκπαίδευσης)  
7. Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (μέσω των Διευθύνσεων  Εκπαίδευσης) 
8. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων 

 

 
 
 

mailto:apoiriazi@schools.ac.cy
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