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ΘΔΜΑ :  «Πξνγξακκαηηζκόο Παλειιήληωλ ρνιηθώλ Αγώλωλ  ΛΤΚΔΗΩΝ  

Οκαδηθώλ Αζιεκάηωλ θαη Αλωκάινπ Γξόκνπ  ζρ.  έηνπο 2014-2015». 

 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ εγγξάθνπ ηεο 20-10-2014 κε αξηζ. πξωη.:16827 θαη ζέκα: 

«Πξνθήξπμε Παλειιήληωλ ρνιηθώλ Αγώλωλ  ΛΤΚΔΗΩΝ  Οκαδηθώλ Αζιεκάηωλ 

θαη Αλωκάινπ Γξόκνπ  ζρ.  έηνπο 2014-2015», ζαο απνζηέιινπκε ην πξόγξακκα ηεο 

Ά Φάζεο ηωλ αγώλωλ Πνδνζθαίξνπ, Καιαζνζθαίξηζεο, Πεηνζθαίξηζεο θαη 

Αλωκάινπ Γξόκνπ.  

 

 ύζηεκα δηεμαγωγήο αγώλωλ 

Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ κε ην ζύζηεκα ηνπ απνθιεηζκνύ. 

 Άξρνληεο Αγώλωλ 

Γηαηηεηέο - Κξηηέο , Γξακκαηεία , επόπηεο , Υξνλνκέηξεο , ρξέε εθηεινύλ θαζεγεηέο 

Φ.Α. ή επίζεκνη Γηαηηεηέο, θαη νξίδνληαη από ηελ Ο.Δ..Α.  

 Μεηαθηλήζεηο . 

Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο όιωλ ηωλ αζιεηηθώλ νκάδωλ θαη απνζηνιώλ, ηζρύνπλ νη 

δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο κεηαθηλήζεηο καζεηώλ γηα ζρνιηθέο εθδξνκέο. 

 πλνδνί 

Σελ νκάδα ζπλνδεύεη ν θαζεγεηήο Φ.Α. ηνπ ζρνιείνπ θαη νξίδεηαη από ηνλ 

Γηεπζπληή. ε αληίζεηε πεξίπηωζε κπνξεί ν Γηεπζπληήο λα νξίζεη άιιν  εθπαηδεπηηθό  

ηνπ   ρνιείνπ  ηνπ. Αλ  ην  ζρνιείν  αδπλαηεί  λα  νξίζεη  ζπλνδό  ζα  πξέπεη  ν  

Γηεπζπληήο κε αίηεζή ηνπ λα  δεηήζεη  από  ηελ  Ο.Δ..Α λα  νξηζζεί  ζπλνδόο από  

άιιν  ζρνιείν. 

Οη ζπλνδνί είλαη ζε δηαηεηαγκέλε ππεξεζία.. Έλαο κόλν κπνξεί λα νξηζζεί ζπλνδόο 

θαη πξνπνλεηήο ζπγρξόλωο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα βξίζθεηαη ππνρξεωηηθά 

ζηνλ ρώξν ηωλ αλαπιεξωκαηηθώλ ηεο νκάδαο ηνπ. 
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 Γηάξθεηα αγώλωλ 

 

Καιαζνζθαίξηζε 

Ζ δηάξθεηα ηνπ αγώλα ζηνπο εζωηεξηθνύο αγώλεο ηωλ ζρνιείωλ θαη 

ζηελ Α΄ Φάζε είλαη ηέζζεξηο πεξίνδνη ηωλ νθηώ (8΄) ιεπηώλ.  Μεηαμύ ηεο 

1
εο

 θαη 2
εο

 πεξηόδνπ θαη κεηαμύ ηεο 3
εο

 θαη 4
εο

 πεξηόδνπ ππάξρνπλ 

δηαιείκκαηα ηωλ δύν (2΄) ιεπηώλ.  Μεηαμύ ηεο 2
εο

 θαη 3
εο

 πεξηόδνπ, ππάξρεη 

δηάιεηκκα δεθαπέληε (15΄) ιεπηώλ. 

ε πεξίπηωζε ηζνπαιίαο, ζε όινπο ηνπο αγώλεο, δίδνληαη παξαηάζεηο 

ηωλ πέληε (5΄) ιεπηώλ κέρξη λα ππάξμεη ληθήηξηα νκάδα.  Μεηαμύ 4
εο

 

πεξηόδνπ θαη 1
εο

 παξάηαζεο όπωο θαη πξηλ από θάζε ηπρόλ επόκελε 

παξάηαζε ππάξρεη δηάιεηκκα δύν (2΄) ιεπηώλ. 

Πεηνζθαίξηζε 

Ζ δηάξθεηα θάζε αγώλα ζηνπο εζωηεξηθνύο αγώλεο ηωλ ζρνιείωλ θαη 

ζηελ Α΄ Φάζε είλαη δύν (2) ληθεθόξα set ηωλ εηθνζηπέληε (25) πόληωλ.  ε 

πεξίπηωζε πνπ ν αγώλαο θζάζεη λα είλαη 1 - 1 set, ην ηξίην set δηεμάγεηαη 

όπωο πξνβιέπεηαη ζηνπο δηεζλείο θαλνληζκνύο γηα ηελ δηεμαγωγή ηνπ 

πέκπηνπ set. [ ηνπο δεθαπέληε (15) πόληνπο ] 

Πνδόζθαηξν 

Ζ δηάξθεηα θάζε αγώλα ζηνπο εζωηεξηθνύο αγώλεο ηωλ ζρνιείωλ θαη 

ζηελ Α΄ Φάζε είλαη δύν (2) εκίρξνλα ηωλ ηξηάληα πέληε (35΄) ιεπηώλ. 

ε πεξίπηωζε ηζνπαιίαο, ζε όινπο ηνπο αγώλεο, αθνινπζείηαη ε 

δηαδηθαζία ηωλ πέλαιηη ρωξίο λα δνζεί παξάηαζε. 

 

 Δηδηθέο Γηαηάμεηο      
ηνπο αγώλεο ηζρύνπλ νη επίζεκνη θαλνληζκνί ηωλ αζιεκάηωλ θαη νη εηδηθέο 

δηαηάμεηο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ ΤΠΑΗΘ  πνπ ζε θάζε πεξίπηωζε αληίζεζεο κε ηνπο 

θαλνληζκνύο ππεξηεξνύλ έλαληη θάζε άιιεο δηάηαμεο. 

Ζ θάζε νκάδα ππνρξενύηαη λα θέξεη νκνηόκνξθα ξνύρα κε επθξηλείο αξηζκνύο θαη 

απνθιείεηαη ε αλαγξαθή νλόκαηνο ζπιιόγνπ ή πξνϊόληνο κε πνηλή απνθιεηζκνύ. 

πκκεηνρή αζιεηή ζε αγώλα λνείηαη όηη ν αζιεηήο έιαβε κέξνο ζηνλ αγώλα θαη όρη ε 

αλαγξαθή ηνπ νλόκαηόο ηνπ ζην θύιιν αγώλα. 

 

 Μεηαγξαθέο Μαζεηώλ    
Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο κε νκάδα Λπθείνπ ζε νκαδηθό άζιεκα έρνπλ όινη νη καζεηέο 

θαη όιεο νη καζήηξηεο πνπ θνηηνύλ ζην Λύθεην απηό κε πξώηε θαλνληθή εγγξαθή από 

ηελ Α΄ ηάμε, ζύκθωλα κε ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 104/1979 (Φ.Δ.Κ. 23 η. Α΄ / 7-2-

1979).  Μαζεηήο ή καζήηξηα πνπ πξνέξρεηαη από κεηεγγξαθή δελ κπνξεί λα ιάβεη 

κέξνο ζε νκαδηθό άζιεκα κε νκάδα ηνπ ζρνιείνπ κεηεγγξαθήο εθηόο από ηηο 

αθόινπζεο πεξηπηώζεηο. 

α΄. Αλ κεηνίθεζε θαη ε λέα θαηνηθία επξίζθεηαη ζε απόζηαζε πνπ θαζηζηά 

αδύλαηε ή εμαηξεηηθά δύζθνιε ηελ κεηαθίλεζή ηνπ ζην Λύθεην από όπνπ πήξε 

κεηεγγξαθή. Ζ κεηνίθεζε απηή πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη κε ηα θαηάιιεια έγγξαθα. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή απνθαζίδεη ε νηθεία ΟΔΑ. 

 

β΄ Αλ ε κεηεγγξαθή νθείιεηαη ζε παιηλλόζηεζε Διιελόπαηδνο από ζρνιείν ηνπ 

εμωηεξηθνύ. ηελ πεξίπηωζε απηή ζα πξέπεη λα έρεη θνηηήζεη ζε ζρνιείν ή ζρνιεία 

ηνπ εμωηεξηθνύ δηαδνρηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ζπλερόκελα ζρνιηθά έηε. 

 

γ΄ Αλ ε κεηεγγξαθή νθείιεηαη ζε θαηάξγεζε ε αλαζηνιή ηκήκαηνο θαηεύζπλζεο 

ή ηκήκαηνο ζρνιείνπ θαη ππνρξεωηηθήο κεηεγγξαθήο ζε Λύθεην. 



 

δ΄ Αλ ε κεηεγγξαθή νθείιεηαη ζε ππεξεζηαθή αλάγθε, ζε πεξίπηωζε 

θαηάξγεζεο Λπθείνπ, ηδξύζεωο Λπθείνπ ή ππεξαξηζκίαο καζεηώλ ζε Λύθεην θαη 

ππνρξεωηηθήο κεηεγγξαθήο ζε άιιν Λύθεην. 

 

ε΄ Να θνηηνύζε θαηά ην πξνεγνύκελν ζρνιηθό έηνο ζηελ Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ θαη 

κεηεγγξάθε ζηελ Α΄ ηάμε Λπθείνπ γηα λα θνηηήζεη ζε Δηδηθό Σκήκα Αζιεηηθήο 

Γηεπθόιπλζεο ( Δ.Σ.Α.Γ.) εθόζνλ ε κεηεγγξαθή έγηλε κέρξη ηελ 30ε επηεκβξίνπ. 

 

ζη΄ Αλ ε κεηεγγξαθή έγηλε ζηελ Β΄ ή Γ΄ ηάμε Λπθείνπ γηα λα θνηηήζεη ζε Δηδηθό 

Σκήκα Αζιεηηθήο Γηεπθόιπλζεο ( Δ.Σ.Α.Γ.) εθόζνλ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο 

Γ4/1206/16-6-1995 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, «πεξί Δηδηθώλ Σκεκάηωλ Αζιεηηθήο 

Γηεπθόιπλζεο Λπθείνπ», (Φ.Δ.Κ. 581/η.Β΄/4-7-1995), όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκ-

πιεξώζεθε κε ηελ αξηζ. Γ4/1825/27-9-1995 Τπνπξγηθή Απόθαζε (Φ.Δ.Κ. 

826/η.Β΄/29-9-1995) θαη εθόζνλ ε κεηεγγξαθή έγηλε κέρξη ηελ 30ε επηεκβξίνπ. 

 

δ΄ Αλ ε κεηεγγξαθή έγηλε ζε Πξόηππν ή Πεηξακαηηθό Λύθεην. 

 

ε΄ Αλ θνηηνύζε ζε Σκήκα Αζιεηηθήο Γηεπθόιπλζεο Γπκλαζίνπ (Σ.Α.Γ.) ην δε 

Απνιπηήξην κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ δηαβηβάζηεθε ππεξεζηαθά ζε Δληαίν Λύθεην 

αληίζηνηρν κε ην Γπκλάζην ηνπ Σ.Α.Γ. θαη ζηελ ζπλέρεηα ν καζεηήο πήξε κεηεγγξαθή 

γηα ην Δληαίν Λύθεην ζην νπνίν αλήθεη ρωξνηαμηθά. ηελ πεξίπηωζε απηή ε 

κεηεγγξαθή πξέπεη λα έρεη γίλεη πξηλ από ηελ εκέξα έλαξμεο ηωλ καζεκάηωλ. 

 

ζ΄ Μαζεηέο πνπ κεηεγγξάθνληαη ιόγω αιιαγήο ηύπνπ Λπθείνπ. 

 

ζ΄.α΄. Aπό Γεληθό Λύθεην ζε Δπαγγεικαηηθό Λύθεην (ΔΠΑ.Λ.) ή αληίζηξνθα. 

 

ζ΄.β΄. Από Δπαγγεικαηηθό Λύθεην (ΔΠΑ.Λ.) ζε άιιν Δπαγγεικαηηθό Λύθεην 

(ΔΠΑ.Λ) ή άιιν κε ηζόηηκν ηίηιν ζπνπδώλ, ιόγω κε ύπαξμεο ηνκέα ε εηδηθόηεηαο ή 

θαηάξγεζεο ηνκέα ε εηδηθόηεηαο. 

 

ζ΄. γ΄. Από Δθθιεζηαζηηθό, Μνπζηθό, Πεηξακαηηθό Λύθεην ζε άιιν Γεληθό Λύθεην. 

 

η΄ Μαζεηέο πνπ κεηαγξάθνληαη από έλα Λύθεην ζε άιιν ρωξίο λα έρνπλ 

θνηηήζεη ζην πξώην. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ε κεηαγξαθή λα έρεη νινθιεξωζεί 

πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. 

 

θ’ Αλ ε κεηαγξαθή έγηλε από Ηδηωηηθό ρνιείν ζε Γεκόζην Λύθεην θάζε Σύπνπ. 

 

ι’ Όηαλ παξέιζεη ην ζρνιηθό έηνο θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαγξαθή. 

 

Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο κεηεγγξαθέο καζεηώλ –αζιεηώλ ζρνιηθώλ αγώλωλ 

Λπθείωλ. 

Μεηά από δηεπθξηλίζεηο πνπ έδωζε ε Γ/λζε Φπζηθήο Αγωγήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ε αξηζκ. 140897/7/10/2013 Τπνπξγηθή Απόθαζεο 

(πνπ ζαο έρεη θνηλνπνηεζεί ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο), ζηελ παξάγξαθν πνπ 

αλαθέξεη όηη ηξνπνπνηείηαη ην εδάθην 11.2.1 ηεο 112843/Γ4/14-10-2005 ωο εμήο: 

«καζεηέο πνπ κεηαγξάθνληαη από έλα Λύθεην ζε άιιν ρωξίο λα έρνπλ θνηηήζεη ζην 

πξώην. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε  κεηαγξαθή λα έρεη νινθιεξωζεί πξηλ ηελ έλαξμε 

ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο» αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο καζεηέο ηεο Α’ Λπθείνπ 

αθνύ κόλν απηνί δελ έρνπλ θνηηήζεη ζε άιιν Λύθεην.  



Ζ εξκελεία επνκέλωο ηεο αιιαγήο έρεη ωο εμήο: 

Οη καζεηέο ηεο Α’ Λπθείνπ πνπ ε κεηαγξαθή ηνπο από έλα Λύθεην ζε έλα άιιν 

νινθιεξώζεθε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο, κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζην ζρνιηθό πξωηάζιεκα Λπθείωλ. 

Οη καζεηέο ηεο Β’ Λπθείνπ πνπ κεηεγγξάθεθαλ από έλα Λύθεην ζε έλα άιιν ζηελ 

ηάμε απηή (δειαδή ζηε Β’ Λπθείνπ), αλεμάξηεηα αλ ε κεηαγξαθή ηνπο 

νινθιεξώζεθε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο  δελ κπνξνύλ πξηλ πεξάζεη 

έλα ρξνλνινγηθό έηνο λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ζρνιηθνύο αγώλεο. Μπνξνύλ όκωο 

εθόζνλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί άιιε κεηαγξαθή θαη ην ρξνληθό όξην ηνπο ην επηηξέπεη 

λα ζπκκεηέρνπλ ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά, δειαδή ζηε Γ’ Λπθείνπ. 

Οη παξάγξαθνη ηεο 112843/Γ4/14-10-2005 πνπ αθνξνύλ ζηηο κεηαγξαθέο θαη δελ 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ηζρύνπλ ωο έρνπλ.  

 

Αληηθαλνληθή πκκεηνρή 

α. πκκεηνρή ζε πεξηζζόηεξα από έλα νκαδηθό άζιεκα. 

β. Με ηήξεζε ηωλ νξίωλ ειηθίαο. 

γ. Πεξηζζόηεξεο από εθαηόλ  δέθα ηέζζεξηο (114 ) απνπζίεο γηα ηα 

Δληαία Λύθεηα θαη εθαηόλ     εμήληα ηέζζεξηο (164) γηα ηα ΣΔΔ 

ζπλνιηθά. 

δ. πκκεηνρή αζιεηή ηηκωξεκέλνπ ήδε ζε ζρνιηθνύο αγώλεο. 

ε. Κάζε πεξίπηωζε ζπκκεηνρήο πνπ από ηνπο θαλνληζκνύο ηωλ 

αζιεκάηωλ ζεωξείηαη     αληηθαλνληθή. 

 

 Πνηλέο  

 Μαζεηήο / ηξηα - Αζιεηήο /ηξηα πνπ απνβιήζεθε  από ηνλ αγώλα γηα 

αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ζε νπνηνδήπνηε θάζε ηνπ αγώλα , απνθιείεηαη 

από όινπο ηνπο αγώλεο ηωλ αζιεκάηωλ θαηά ηελ ίδηα ζρνιηθή ρξνληά. 

 Μαζεηήο / ηξηα - Αζιεηήο /ηξηα πνπ απνβιήζεθε  από ηνλ αγώλα γηα 

αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ζε νπνηνδήπνηε θάζε  θαη ε πνηλή πνπ 

πξνβιέπεηαη είλαη από 5 αγωληζηηθέο θαη πάλω απνθιείεηαη από όινπο 

ηνπο ζρνιηθνύο αγώλεο , γηα όζα ρξόληα είλαη αθόκε καζεηήο. 

 ρνιηθή νκάδα πνπ δήιωζε ζπκκεηνρή ζε αγώλεο Α΄ θάζεο θαη δελ 

παξνπζηάζηεθε ζε πξνγξακκαηηζκέλν αγώλα ή παξνπζηάζηεθε ρωξίο ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ή ρωξίο ηνπο απαξαίηεηνπο γηα ηελ έλαξμε 

ηνπ αγώλα αζιεηέο, κεδελίδεηαη. ε πεξίπηωζε πνπ ην αξκόδην Γξαθείν 

Φπζηθήο Αγωγήο εηδνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ( 3 ) εξγάζηκεο εκέξεο 

πξηλ από ηνλ αγώλα, όηη ε νκάδα αδπλαηεί λα αγωληζηεί θαη απνζύξεηαη, 

ν αγώλαο καηαηώλεηαη θαη ε αληίπαινο νκάδα πξνθξίλεηαη ζηνλ επόκελν 

γύξν ρωξίο αγώλα. 

 ρνιείν πνπ δύν νκάδεο ηνπ κεδελίζηεθαλ ζύκθωλα κε ηελ πξνεγνύκελε 

παξάγξαθν θαηά ην ίδην ζρνιηθό έηνο, απνθιείεηαη από όια ηα νκαδηθά 

αζιήκαηα θαηά ην έηνο απηό θαη νη νκάδεο πνπ κεδελίζηεθαλ 

απνθιείνληαη θαη θαηά ην επόκελν ζρνιηθό έηνο. Αγώλεο πνπ 

καηαηώζεθαλ δελ ππνινγίδνληαη. 

 ε πεξίπηωζε επεηζνδίωλ, από αζιεηή ή θαη θηιάζινπο πξηλ θαη κεηά ηνλ 

αγώλα ε Ο.Δ..Α. έρεη δηθαίωκα λα επηβάιεη ηνλ απνθιεηζκό ηνπ αζιεηή ή 

θαη ηνπ ζρνιείνπ. Ζ δηάξθεηα πνηλήο από ηε Ο.Δ..Α. είλαη δύν (2) ζρνιηθά 

έηε θαη από ηελ Κ.Ο.Δ..Α. κέρξη θαη ηξία (3) έηε. 

 



 Αλαβνιή  αγώλα 

Αλαβνιή αγώλα κπνξεί λα ππάξμεη γηα αθαηαιιειόηεηα γεπέδνπ ιόγω θαηξηθώλ 

ζπλζεθώλ, κε πξνζέιεπζεο δηαηηεηώλ θαη νκάδαο, αιιά κε πξνζθόκηζε 

δηθαηνινγεηηθώλ πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ δηθαηνινγεκέλε απνπζία ηνπο. 

 

 Τπνρξεώζεηο νκάδωλ 

Να βξίζθνληαη έγθαηξα ζηνλ ρώξν ηωλ αγώλωλ, πξνζθνκίδνληαο όια ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά δειαδή: ηε θαηάζηαζε ζπκκεηνρήο ζηελ γξακκαηεία 

ηωλ αγώλωλ 20 ιεπηά πξηλ ηελ ώξα  έλαξμεο, ηηο καζεηηθέο αζιεηηθέο ηαπηόηεηεο, 

ηηο θωηνηππίεο ηωλ δειηίωλ αηνκηθώλ ζηνηρείωλ θαη ηηο ηαηξηθέο βεβαηώζεηο. 

Τπελζπκίδνπκε όηη νη καζεηέο ζηα Παλειιήληα ρνιηθά Πξωηαζιήκαηα δελ 

κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ κε ην Α.Γ.Τ.Μ. 

ε πεξίπηωζε αδπλακίαο λα αγωληζηεί κία νκάδα, νθείιεη λα ελεκεξώζεη ηξεηο (3) 

εκέξεο  λωξίηεξα ηελ Ο.Δ..Α θαζώο θαη ηνλ αληίπαιό ηεο.Αληίζεηα θαηαινγίδνληαη 

ηα  έμνδα κεηαθίλεζεο ηεο αληηπάινπ νκάδαο. 

 

 Πξόθξηζε 

 

Οη πξώηεο νκάδεο Λπθείωλ θάζε αζιήκαηνο θαη θαηεγνξίαο ζα εθπξνζωπήζνπλ ην 

Ν. Ζιείαο ζην πξωηάζιεκα Β΄ Φάζεο Λπθείωλ.  

Κάζε άιιν πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα πξνθήξπμε ζα επηιύεηαη από ηελ 

Ο.Δ..Α. 

 

  

 ΟΓΖΓΗΔ 

Κεληξηθόο ζηόρνο είλαη νη αγώλεο λα δηεμάγνληαη (εθόζνλ απηό είλαη εθηθηό θαη δελ 

παξαθωιύεηαη ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ) κε ηελ παξνπζία θηιάζιωλ, 

κεηά από ηελ θαηάιιειε πξνεξγαζία από ηελ ζρνιηθή κνλάδα θαη κε ηελ 

πξνϋπόζεζε ηεο   απζηεξήο επηηήξεζεο ηωλ ζπλνδώλ, γηα ηελ απνθπγή 

νπνηαζδήπνηε εθηξνπήο. 

Οη ζρνιηθνί αγώλεο πξωηίζηωο ζηνρεύνπλ ζηε ραξά ηεο ζπκκεηνρήο ηωλ αζιεηώλ 

θαη ηωλ θηιάζιωλ θαη ζηε βηωκαηηθή πξνώζεζε ηεο Γηα Βίνπ Άζιεζεο, ηνπ 

θίιαζινπ πλεύκαηνο θαη ηνπ ζεβαζκνύ ηνπ αληηπάινπ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπηωζε επεηζνδίωλ ή παξεθηξνπώλ πξέπεη άκεζα λα 

επηβάιινληαη νη πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη. 

 Δλζηάζεηο 

 Δλζηάζεηο πνπ αθνξνύλ παξάβαζε ηωλ δηεζλώλ θαλνληζκώλ γίλνληαη 

ππνρξεωηηθά πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ θύιινπ αγώλα από ηνλ δηαηηεηή. 

 Δλζηάζεηο πνπ αθνξνύλ αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή κπνξνύλ λα γίλνπλ 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ αγώλα, ππνρξεωηηθά όκωο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ 

θύιινπ αγώλα από ηνλ δηαηηεηή. Αόξηζηεο ελζηάζεηο γηα αληηθαλνληθή 

ζπκκεηνρή αζιεηώλ ή όιωλ ηωλ αζιεηώλ ηεο αληίπαιεο νκάδαο δελ γίλνληαη 

δεθηέο. 

 Δλζηάζεηο πνπ αθνξνύλ πιαζηνπξνζωπία, κπνξνύλ λα γίλνπλ ηε ζηηγκή πνπ 

ν αζιεηήο πνπ θαηεγνξείηαη κπαίλεη ζηνλ αγωληζηηθό ρώξν γηα λα αγωληζηεί 

ή όηαλ απηή γίλεη αληηιεπηή. 

 

Αθνινπζεί ην πξόγξακκα ηωλ ζρνιηθώλ αγώλωλ Αζινπαηδηώλ Λπθείωλ 

Αγνξηώλ – Κνξηηζηώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2014 – 2015 θαη παξαθαινύκε γηα ηελ έγθαηξε 

ελεκέξωζε ηωλ Καζεγεηώλ Φπζηθήο Αγωγήο. 

 

 



 

ΠΟΓΟΦΑΗΡΟ 

 

 

                                                     πκκεηέρνπλ ηα Λύθεηα: 

ΑΓΟΡΗΑ : 1
ν
   Πύξγνπ, 2

ν 
 Πύξγνπ, 3

ν
 Πύξγνπ, 4

ν
 Πύξγνπ, ΓΔΛ Εαράξωο ,  

ΓΔΛ Πεινπίνπ, ΓΔΛ Κξεζηέλωλ , ΔΠΑΛ Κξεζηέλωλ,1
ν
 ΔΠΑΛ Πύξγνπ, 2

ν
 

ΔΠΑΛ Πύξγνπ, ΓΔΛ Καξάηνπια,  1
ν
  Ακαιηάδαο, 2

ν  
Ακαιηάδαο, 1

ν
 ΔΠΑΛ 

Ακαιηάδαο ,2
ν
 ΔΠΑΛ Ακαιηάδαο,  ΓΔΛ Λεραηλώλ, ΔΠΑΛ Λεραηλώλ, ΓΔΛ 

Γαζηνύλεο, ΓΔΛ Βαξζνινκηνύ, ΓΔΛ Αλδξαβίδαο, ΓΔΛ Βάξδαο. 

 

 

α/α ΟΜΑΓΔ ΖΜΔΡΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΩΡΑ ΓΖΠΔΓΟ 

1
νο

 1
ν
 ΓΔΛ Πύξγνπ - ΓΔΛ Κξεζηέλωλ  ΓΔΤΣΔΡΑ 10/11/2014 08:30 ΠΤΡΓΟ 

2
νο

 ΓΔΛ Καξάηνπια - ΓΔΛ Πεινπίνπ ΓΔΤΣΔΡΑ 10/11/2014 10:00 ΠΤΡΓΟ 

3
νο

 
 2

ν 
ΓΔΛ Πύξγνπ - 1

ν
 ΔΠΑΛ 

Πύξγνπ 
ΓΔΤΣΔΡΑ 10/11/2014 11:30 ΠΤΡΓΟ 

4
νο

 
2

ν
 ΔΠΑΛ Πύξγνπ- 3

ν
 ΓΔΛ 

Πύξγνπ 
ΣΡΗΣΖ 11/11/2014 08:30 ΠΤΡΓΟ 

5
νο

 
ΔΠΑΛ Κξεζηέλωλ  - 4

ν
 ΓΔΛ 

Πύξγνπ 
ΣΡΗΣΖ 11/11/2014 10:00 ΠΤΡΓΟ 

6
νο

 Νηθεηήο 1
νπ 

-  Νηθεηήο 2
νπ

 ΣΔΣΑΡΣΖ 12/11/2014 08:30 ΠΤΡΓΟ 

7
νο

 Νηθεηήο 3
νπ 

-  Νηθεηήο 4
νπ

 ΣΔΣΑΡΣΖ 12/11/2014 10:00 ΠΤΡΓΟ 

8
νο

 ΓΔΛ Εαράξωο -  Νηθεηήο 5
νπ 

  ΣΔΣΑΡΣΖ 12/11/2014 11:30 ΠΤΡΓΟ 

9
νο

 Nηθεηήο  6
νπ 

– Νηθεηήο 7
νπ

  ΠΑΡΑΚΔΤΖ 14/11/2014 09:00 ΠΤΡΓΟ 

10
νο

 Νηθεηήο 8
νπ

 – Νηθεηήο 9
νπ

  ΣΡΗΣΖ 18/11/2014 09:00 ΠΤΡΓΟ 

11
νο

 
1

ν
 ΓΔΛ Ακαιηάδαο-2

ν
 ΔΠΑΛ. 

Ακαιηάδαο 
ΓΔΤΣΔΡΑ 10/11/2014 09:00 ΑΜΑΛΗΑΓΑ 

12
νο

 
2

ν
 ΓΔΛ Ακαιηάδαο-1

ν
 ΔΠΑΛ. 

Ακαιηάδαο 

ΓΔΤΣΔΡΑ 10/11/2014 11:00 ΑΜΑΛΗΑΓΑ 

13
νο

 ΓΔΛ Λεραηλώλ-  ΔΠΑΛ Λεραηλώλ ΣΡΗΣΖ 11/11/2014 08:30 ΛΔΥΑΗΝΑ 

14
νο

 ΓΔΛ Αλδξαβίδαο -ΓΔΛ Βάξδαο ΣΡΗΣΖ 11/11/2014 10:00 ΛΔΥΑΗΝΑ 

15
νο

 ΓΔΛ Γαζηνύλεο - ΓΔΛ 

Βαξζνινκηνύ  

ΣΡΗΣΖ 11/11/2014 
11:30 

ΛΔΥΑΗΝΑ 

16
νο

 Νηθεηήο 11
νπ  -  

Νηθεηήο 12
νπ

 ΣΔΣΑΡΣΖ 12/11/2014 08:30 AMAΛΗΑΓΑ 

17
νο

 Νηθεηήο 13
νπ  -  

Νηθεηήο 14
νπ

 ΣΔΣΑΡΣΖ 12/11/2014 11:00 ΛΔΥΑΗΝΑ 

18
νο

 Νηθεηήο 15
νπ  -  

Νηθεηήο 17
νπ

 ΠΑΡΑΚΔΤΖ 14/11/2014 10:00 ΛΔΥΑΗΝΑ 

19
νο

 Νηθεηήο 16
νπ  -  

Νηθεηήο 18
νπ

 ΣΡΗΣΖ 18/11/2014 10:00 ΑΜΑΛΗΑΓΑ 

20
νο

 Νηθεηήο 10
νπ  -  

Νηθεηήο 19
νπ

 ΠΔΜΠΣΖ 20/11/2014 09:00 ΠΤΡΓΟ 

 

 

KOΡΗΣΗΑ :  2
ν
  ΓΔΛ ΠΤΡΓΟΤ – 3

ν 
ΓΔΛ ΠΤΡΓΟΤ - 4

ν
 ΓΔΛ ΠΤΡΓΟΤ -2

ν
 

ΔΠΑΛ ΠΤΡΓΟΤ –ΓΔΛ ΠΔΛΟΠΗΟΤ  

 

α/α ΟΜΑΓΔ ΖΜΔΡΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΩΡΑ ΓΖΠΔΓΟ 

1
νο

 2
ν 
ΓΔΛ Πύξγνπ- 4

ν
 ΓΔΛ Πύξγνπ ΣΡΗΣΖ 11/11/2014 11:30 ΠΤΡΓΟ 

2
νο

 
ΓΔΛ Πεινπίνπ - 2

ν
 ΔΠΑΛ 

Πύξγνπ 
ΠΑΡΑΚΔΤΖ 14/11/2014 11:00 ΠΤΡΓΟ 

3
νο

 3
ν
 ΓΔΛ Πύξγνπ – Νηθεηήο 2

νπ
  ΣΡΗΣΖ 18/11/2014 11:00 ΠΤΡΓΟ 

4
νο

  Νηθεηήο 1
νπ

 – Νηθεηήο 3
νπ

  ΠΔΜΠΣΖ 20/11/2014 11:00 ΠΤΡΓΟ 

 



 

 

                                                     ΚΑΛΑΘΟΦΑΗΡΗΖ 

 

                                                    πκκεηέρνπλ ηα Λύθεηα: 

 

   

ΑΓΟΡΗΑ :1ν Πύξγνπ, 2ν Πύξγνπ, 3ν Πύξγνπ , 4ν Πύξγνπ, 1ν ΔΠΑΛ Πύξγνπ ,  

ΓΔΛ Πεινπίνπ, ΓΔΛ  Κξεζηέλωλ ,  1ν Ακαιηάδαο, 2ν Ακαιηάδαο,  ΓΔΛ 

Γαζηνύλεο, ΓΔΛ Αλδξαβίδαο, ΓΔΛ Βαξζνινκηνύ.  

 

 

 

 

ΚΟΡΗΣΗΑ:        2ν ΓΔΛ Πύξγνπ, 1ν  ΓΔΛ Ακαιηάδαο, 2ν  ΓΔΛ Ακαιηάδαο ΓΔΛ 

Κξεζηέλωλ   ΓΔΛ Γαζηνύλεο 

 

 

 

 

 

α/α ΟΜΑΓΔ ΖΜΔΡΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΩΡΑ ΓΖΠΔΓΟ 

1νο 
ΓΔΛ Πεινπίνπ – ΓΔΛ 

Κξεζηέλωλ  
ΣΔΣΑΡΣΖ 19/11/2014 09:00 ΠΤΡΓΟ 

2νο 
1ν ΔΠΑΛ Πύξγνπ  –3ν ΓΔΛ 

Πύξγνπ  
ΣΔΣΑΡΣΖ 19/11/2014 10:30 ΠΤΡΓΟ 

3νο 
4ν ΓΔΛ Πύξγνπ– 1ν ΓΔΛ 

Πύξγνπ 
ΣΔΣΑΡΣΖ 19/11/2014 12:00 ΠΤΡΓΟ 

4νο 2ν ΓΔΛ Πύξγνπ- Νηθεηήο 1νπ  ΠΑΡΑΚΔΤΖ  21/11/2014 10:30 ΠΤΡΓΟ 

5νο Νηθεηήο 2νπ – Νηθεηήο 3νπ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 21/11/2014 12:00 ΠΤΡΓΟ 

6νο Νηθεηήο4νπ – Νηθεηήο5νπ ΓΔΤΣΔΡΑ 24/11/2014 09:30 ΠΤΡΓΟ 

7νο 
1ν Ακαιηάδαο  –  2ν 

Ακαιηάδαο 
ΣΔΣΑΡΣΖ 19/11/2014 10:30 ΑΜΑΛΗΑΓΑ 

8νο 
ΓΔΛ Αλδξαβίδαο - ΓΔΛ 

Βαξζνινκηνύ 
ΠΑΡΑΚΔΤΖ 21/11/2014 10:30 ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ 

9νο 
ΓΔΛ Γαζηνύλεο – Νηθεηήο 

8νπ 
ΓΔΤΣΔΡΑ 24/11/2014 09:00 ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ 

10νο Νηθεηήο 7νπ – Νηθεηήο 9νπ  ΣΔΣΑΡΣΖ 26/11/2014 10:00 ΑΜΑΛΗΑΓΑ 

11νο Νηθεηήο 6νπ – Νηθεηήο 10νπ  ΠΑΡΑΚΔΤΖ 28/11/2014 10:30 ΠΤΡΓΟ 

α/α ΟΜΑΓΔ ΖΜΔΡΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΩΡΑ ΓΖΠΔΓΟ 

1νο 2ν ΓΔΛ Πύξγνπ – ΓΔΛ 

Κξεζηέλωλ 
ΠΑΡΑΚΔΤΖ 21/11/2014 09:00 ΠΤΡΓΟ 

2νο 1ν Ακαιηάδαο  - 2ν Ακαιηάδαο   ΣΔΣΑΡΣΖ 19/11/2014 09:00 ΑΜΑΛΗΑΓΑ 

3νο  ΓΔΛ Γαζηνύλεο -Νηθεηήο 2νπ   ΠΑΡΑΚΔΤΖ 21/11/2014 09:00 ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ 

4νο Νηθεηήο 1νπ – Νηθεηήο 3νπ  ΠΑΡΑΚΔΤΖ 28/11/2014 09:00 ΠΤΡΓΟ 



                       ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ 

 

πκκεηέρνπλ ηα Λύθεηα: 

 

ΑΓΟΡΗΑ : 1
ν
Πύξγνπ, 2

ν
Πύξγνπ, 3

ν
Πύξγνπ, 4

ν
Πύξγνπ,2o ΔΠΑΛ 

Πύξγνπ, ΓΔΛ Βνπλάξγνπ, ΓΔΛ Εαράξωο,  1
ν
Ακαιηάδαο, 

2
ν
Ακαιηάδαο, ΓΔΛ Λάια. 

 
α/α ΟΜΑΓΔ ΖΜΔΡΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΩΡΑ ΓΖΠΔΓΟ 

1
νο

 ΓΔΛ Λάια-  2
ν 
 ΔΠΑΛ Πύξγνπ ΠΔΜΠΣΖ 27/11/2014 09:00 ΚΛΔΗΣΟ ΠΤΡΓΟΤ 

2
νο

 2
ν
 Πύξγνπ – ΓΔΛ Εαράξωο ΠΔΜΠΣΖ 27/11/2014 10.15 ΚΛΔΗΣΟ ΠΤΡΓΟΤ 

3
νο

 3
ν
 Πύξγνπ - 4

ν
 Πύξγνπ ΣΡΗΣΖ 2/12/2014 09:00 ΚΛΔΗΣΟ ΠΤΡΓΟΤ 

4
νο

 1
ν
 Πύξγνπ – ΓΔΛ Βνπλάξγνπ ΣΡΗΣΖ 2/12/2014 10.15 ΚΛΔΗΣΟ ΠΤΡΓΟΤ 

5
νο

 Νηθεηήο 1
νπ   _ 

Νηθεηήο 2
νπ

 ΣΔΣΑΡΣΖ 3/12/2014 11:30 ΚΛΔΗΣΟ ΠΤΡΓΟΤ 

6
νο

 Νηθεηήο 3
νπ

 - Νηθεηήο 4
νπ

 ΠΑΡΑΚΔΤΖ 5/12/2014 09:00 ΚΛΔΗΣΟ ΠΤΡΓΟΤ 

7
νο

  Νηθεηήο 5
νπ 

– Νηθεηήο 6
νπ

 ΣΡΗΣΖ 16/12/2014 10:30 ΚΛΔΗΣΟ ΠΤΡΓΟΤ 

8
νο

 1
ν
 Ακαιηάδαο - 2

ν
 Ακαιηάδαο ΠΑΡΑΚΔΤΖ 5/12/2014 09:00 ΚΛΔΗΣΟ ΑΜΑΛΗΑΓΑ 

9νο Νηθεηήο 7
νπ 

– Νηθεηήο 8
νπ

 ΠΔΜΠΣΖ 18/12/2014 10:30 ΚΛΔΗΣΟ ΠΤΡΓΟΤ 

 

 

 ΚΟΡΗΣΗΑ : 1
ν
 Πύξγνπ, 2

ν
 Πύξγνπ, 3

ν
Πύξγνπ, 4

ν
 Πύξγνπ, ΓΔΛ Βνπλάξγνπ, 

ΓΔΛ Πεινπίνπ, ΓΔΛ Εαράξωο, 1
ν
Ακαιηάδαο, 2

ν
Ακαιηάδαο,ΓΔΛ Αλδξαβίδαο, 

ΔΠΑΛ Λεραηλώλ, ΓΔΛ  Γαζηνύλεο, Λ.Σ. Καιιηζέαο, ΓΔΛ Λεραηλώλ, ΓΔΛ 

Κξεζηέλωλ. 
 

α/α ΟΜΑΓΔ ΖΜΔΡΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΩΡΑ ΓΖΠΔΓΟ 

1
νο

 Καιιηζέα – ΓΔΛ Κξεζηέλωλ   ΠΔΜΠΣΖ 27/11/2014 09:00 ΚΛΔΗΣΟ ΚΡΔΣΔΝΩΝ 

2
νο

 ΓΔΛ Εαράξωο - ΓΔΛ Πεινπίνπ ΠΔΜΠΣΖ 27/11/2014 10:15 ΚΛΔΗΣΟ ΚΡΔΣΔΝΩΝ 

3
νο

 1
ν
 Πύξγνπ -2

ν
 Πύξγνπ  ΓΔΤΣΔΡΑ 1/12/2014 09:00 ΚΛΔΗΣΟ ΠΤΡΓΟΤ 

4
νο

 3
ν
 Πύξγνπ – 4

ν
 Πύξγνπ ΓΔΤΣΔΡΑ 1/12/2014 10:15 ΚΛΔΗΣΟ ΠΤΡΓΟΤ 

5
νο

 Νηθεηήο1
νπ   -  

ΓΔΛ Βνπλάξγνπ ΓΔΤΣΔΡΑ 1/12/2014 11:30 ΚΛΔΗΣΟ ΠΤΡΓΟΤ 

6
νο

 Νηθεηήο 2
νπ

 - Νηθεηήο 3
νπ

 ΣΔΣΑΡΣΖ 3/12/2014 09:00 ΚΛΔΗΣΟ ΠΤΡΓΟΤ 

7
νο

  Νηθεηήο 4
νπ  

Νηθεηήο 5
νπ

 ΣΔΣΑΡΣΖ 3/12/2014 10:15 ΚΛΔΗΣΟ ΠΤΡΓΟΤ 

8
νο

 Νηθεηήο 6
νπ 

– Νηθεηήο7
νπ

 ΣΡΗΣΖ 16/12/2014 09:00 ΚΛΔΗΣΟ ΠΤΡΓΟΤ 

9
νο

 ΓΔΛ Γαζηνύλεο-ΔΠΑΛ Λεραηλώλ ΓΔΤΣΔΡΑ 1/12/2014 09:00 
ΚΛΔΗΣΟ  

ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ 

10
νο

 ΓΔΛ Λεραηλώλ-ΓΔΛ Αλδξαβίδαο ΓΔΤΣΔΡΑ 1/12/2014 10:15 
ΚΛΔΗΣΟ  

ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ 

11
νο

 1
ν
 Ακαιηάδαο – 2

ν
 Ακαιηάδαο ΣΡΗΣΖ 2/12/2014 11:30 ΚΛΔΗΣΟ ΑΜΑΛΗΑΓΑ 

12
νο

 Νηθεηήο9
νπ

 - Νηθεηήο 10
νπ

 ΣΡΗΣΖ 2/12/2014 09:00 
ΚΛΔΗΣΟ  

ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ 

13
νο

 Νηθεηήο11
νπ

 - Νηθεηήο 12
νπ

 ΠΑΡΑΚΔΤΖ 5/12/2014 10:30 ΚΛΔΗΣΟ ΑΜΑΛΗΑΓΑ 

14
νο

 Νηθεηήο8
νπ

 - Νηθεηήο 13
νπ

 ΠΔΜΠΣΖ 18/12/2014 09:00 ΚΛΔΗΣΟ ΠΤΡΓΟΤ 

 

Σν πξόγξακκα ζα ηεξεζεί απζηεξά, θακία αιιαγή εκεξνκελίαο δελ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί, εθηόο αληηθεηκεληθνύ νξγαλωηηθνύ πξνβιήκαηνο. 

ρνιείν πνπ γηα ζνβαξό ιόγν δελ ζα ζπκκεηάζρεη ζα πξέπεη λα εηδνπνηήζεη ηελ 

Ο.Δ..Α. ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ ηνλ αγώλα. 

 

                                                          Ο Γ/ληήο Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

                                                        

                                                          

                                                               ΓΖΜΖΣΡΔΛΛΟ  ΒΑΗΛΔΗΟ 

                                                      ΠΔ04.02  



Τπόδεηγκα  9 

 

 

 

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ ΓΟΝΔΑ- ΚΖΓΔΜΟΝΑ 

 

 

 

 

 

 

    Δπηηξέπω θαη ζπλαηλώ ωο γνλέαο /θεδεκόλαο η… 

καζεη………………………………………………………………………..    πνπ 

θνηηά 

ζην …………………………………………  κε αξ. κεηξώνπ  ……....    λα 

ζπκκεηέρεη  

ζηηο  ζρνιηθέο  αζιεηηθέο  δξαζηεξηόηεηεο ηνπ  Τ. ΠΑΗ. Θ ζην άζιεκα 

………………………………..  θαζώο θαη ζηηο κεηαθηλήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζύκθωλα κε ηελ πξνθήξπμε θαη ην πξόγξακκα ηωλ ζρνιηθώλ αγώλωλ θαηά ην 

ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο 

 

 

 

                                                                              Ο/ Ζ δει……                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Τπόδεηγκα 1 
Σίηινο ρνιείνπ       

         



         
         
         

 ΜΑΘΗΣΙΚΗ  -  ΑΘΛΗΣΙΚΗ  ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ  
         
         
    Δπώλπκν : ……………………………………. 

           
      Όλνκα  : ……………………………………. 
 Θέζε       
      Όλνκα Παηέξα : ……………………………………. 
 Φωηνγξαθίαο       

      
Όλνκα 
Μεηέξαο : ……………………………………. 

           

      
Έηνο 
Γελλήζεωο : ……………………………………. 

         
    Σάμε : ……………………………………. 
         

    
Αξηζκόο 
Μεηξώνπ : ……………………………………. 

         
    Άζιεκα : ……………………………………. 
         
    Αγώληζκα : ……………………………………. 
         
         
   ………………………………………………….. 20 …... 
         

  Ο Καζεγεηήο Φ. Α.  Ο Γηεπζπληήο   
         
         
         
         
         

 ΙΑΣΡΙΚΗ ΒΔΒΑΙΩΗ   
         

 

Ο παξαπάλω καζεηήο - αζιεηήο δελ παξνπζηάδεη θάπνην 
πξόβιεκα πγείαο πνπ λα κελ ηνπ επηηξέπεη λα ιάβεη 

κέξνο ζε ζρνιηθνύο αγώλεο   
 

 

 

 

 

 



 …… Λύθεην …………………….……        Τπόδεηγκα 3 

 Σίηινο ρνιείνπ        Λπθείνπ - Οκαδηθά 

  ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Σ …………………………………   

          

α/α Δπώλπκν Όλνκα Όλνκα Όλνκα Έηνο Αξ. Σάμε Απνπζίεο Ηκεξνκελία 

      Παηέξα Μεηέξαο Γελεζ. Μεηξ.   * (1) Μεηεγγξαθήο *(2) 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

 πλνδόο Καζεγεηήο νξίδεηαη ……… 
                                           
Ο Καζεγεηήο Φ.Α.                   



        
          

ειίδα 1ε από 2         
        Τπόδεηγκα 3 

        
Λπθείνπ - 
Οκαδηθά 

* (1)  Αλαγξάθεηαη ην ζύλνιν ηωλ απνπζηώλ (Γηθαηνινγεκέλωλ θαη Αδηθαηνιόγεηωλ) ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηνπο αγώλεο 

* (2) ε πεξίπηωζε πνπ δελ ππάξρεη κεηεγγξαθή αλαγξάθεηαη ςποσπεωτικά ε ιέμε "ΌΥΙ" 

         

         

         
         
     Βεβαηώλεηαη όηη :         
1.  Όηη νη καζεηέο ζηνπο νπνίνπο ζηελ ζηήιε ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΗ 
αλαγξάθεηαη     
     "ΌΥΙ", θνηηνύλ ζην ζρνιείν από ηελ Α΄ Σάμε κε αξρηθή εγγξαθή.     
2.  Όηη νη καζεηέο ζηνπο νπνίνπο ζηελ ζηήιε ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΗ 
αλαγξάθεηαη     
     εκεξνκελία, έρνπλ δηθαίωκα λα ιάβνπλ κέξνο ζε Οκαδηθά Αζιήκαηα γηαηί 
εκπίπηνπλ ζηηο     
     εμαηξέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 11.2.1 ηεο 112843 / Γ4 / 14 – 10 - 2005 Τπνπξγηθήο 
Απόθαζεο.       
 Ο Γηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ       
         

 

 

 

    ………………………………… 20 ….. 

   Ο Γηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ 


