
          

 

          ΠΥΡΓΟΣ    26 / 01 / 2016 

            Αριθ. Πρωτ.: 1154 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 
 
 

ΠΡΟΣ:   1. ΥΠ.Π.Ε.Θ.- Δ/νση Φυσικής Αγωγής 

                2. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού            

Κύπρου (δια του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) 

                3. Ο.Ε.Σ.Α όλων των Νομών της Χώρας 

                των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης). 

 

ΚΟΙΝ: 1.Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτ.    

Ελλάδας 

2. Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης  Ηλείας 

3.Δήμος Πύργου 

4.Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 

5.Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ11 Ηλείας 

6.Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

 

Ταχ. Δ/νση    :  Μανωλοπούλου 31 -  27 100  
ΠΥΡΓΟΣ                                       
Τηλέφωνο   :  2621360401, 2621360400 
FAX    :  2621360325 
e-mail            :  grfa@dide.ilei.sch.gr                                                                                                                            
Πληροφορίες    : Ζάγκλης Διονύσιος 
 
 

                                                                                                                   

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) Ν. Ηλείας αφού έλαβε 

υπόψη της:  

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ.2 και του άρθρου 63 του Ν. 1566/1985 «Δομή και 

Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις» ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30-9-1985. 

2. Την 931/Γ4/13-11-1986 κανονιστική απόφαση περί «Σχολικών Αθλητικών 

Εκδηλώσεων» (ΦΕΚ 99 τ.Β΄/26-2-1987) που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 

1824/1988 ΦΕΚ 296 τ.Α΄/30-12-1988. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄/13-2-2002). 

4. Την υπ’ αριθμ. 2/5472/0022 Κ.Υ.Α Απόφαση περί Δαπανών Σχολικών Αγώνων 

(ΦΕΚ 224/Τ.Β΄/5-2-2014). 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ353/1/324/105657/Δ1/08 Απόφαση περί μαθητικών 

μετακινήσεων. 

6. την υπ.αριθμ.9283/Δ5/20-01-2015 (Φ.Ε.Κ.143/τ.β΄/22-01-2015) Υ.Α με θέμα: 

“Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης.” 

7. την υπ. αριθμ. πρωτ. Φ.21/ΚΔ/6976 /10-09-2015 απόφαση της Περιφερειακής 

Δ/νσης  Π/θμιας και Δ/θμιας  Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την 

συγκρότηση ΟΕΣΑ Ν. Ηλείας. 

8. το με αριθμ.πρωτ 158837/Δ5/8-10-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: 

«Ενημέρωση για τους  Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων  Ελλάδας και Κύπρου , τους 

Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες , καθώς και τους Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑ΄Σ, 

Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, για το σχ. έτος 2015-2016 » 

9. το με αρ. πρωτ: 204283/Δ5/14-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής  του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ.  με θέμα «Προκήρυξη σχολικών αγώνων Λυκείων Ομαδικών 

Αθλημάτων και Ανωμάλου Δρόμου σχ. Έτους 2015-2016» 
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10. Το με αρ. πρωτ. 8280/Δ5/20-01-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: 

«Ενημέρωση για τη συνέχεια των  Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων  Ελλάδας και 

Κύπρου σχ. έτους 2015-16, 2
η
 πράξη/15-01-2016 απόφαση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.  για 

ανάθεση της Τελικής Φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων Δρόμου Επί 

Ανωμάλου Εδάφους σχ. έτους 2015-16, στην Ο.Ε.Σ.Α. Ηλείας, 

11. Την με αρ. πρωτ. 40/21-01-2016 πράξη της Ο.Ε.Σ.Α. Ηλείας. 

 
 

                                Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 

 ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ-ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ- ΕΠΙ 

ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΕΛ & ΕΠΑ.Λ 

ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2015 – 2016 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΤΡΙΤΗ, 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2016. 
 

 

Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ : 

 

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016 

Ώρα : 10:00 Παράταξη αθλητών /αθλητριών – Προσφωνήσεις - Κήρυξη έναρξης 

αγώνων. 

Ώρα : 11:00 Δρόμος 3.000 μ. Κοριτσιών Λυκείων . 

Ώρα : 11:30 Δρόμος 4.000 μ. Αγοριών Λυκείων. 

Ώρα : 12:00 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ  Απονομή επάθλων. 

 

Β΄  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 

 

Ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί Στίβου του Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος και οι 

ειδικές διατάξεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που σε κάθε περίπτωση αντίθεσης με τους 

κανονισμούς αθλήματος υπερτερούν έναντι κάθε άλλης διάταξης. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ: 

Κάθε Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης θα λάβει μέρος στους Πανελλήνιους Αγώνες 

Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος με τον πρώτο αθλητή – αθλήτρια των αγώνων Α΄ 

Φάσης. Η Κύπρος θα συμμετέχει με δύο αθλητές – αθλήτριες κατ’ αγώνισμα. 

Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στους αγώνες και στο δεύτερο νικητή και δεύτερη 

νικήτρια από κάθε Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει συμπεριληφθεί στην 

εξάδα των Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος του 

προηγούμενου σχολικού έτους. 

Ηλικίες: Όλοι οι παραπάνω μαθητές και μαθήτριες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί τα 

έτη 1998,1999, 2000 (και 2001 με την προϋπόθεση ότι φοιτούν στην Α΄ Λυκείου). 

 

 



 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

 

Οι συνοδοί Καθηγητές Φυσικής Αγωγής θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ημέρα των 

αγώνων όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις 

προαναφερόμενες Υπουργικές Αποφάσεις και τα οποία είναι : 

 

1. Αθλητική-Μαθητική Ταυτότητα (Υπόδειγμα 1)  

Σε κάθε αθλητική μαθητική ταυτότητα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του σχολείου, 

να έχει επικολληθεί πρόσφατη φωτογραφία του μαθητή ή της μαθήτριας και να 

αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: Επώνυμο, Όνομα ,Όνομα πατέρα, Όνομα 

μητέρας, Ημερομηνία και έτος γεννήσεως, Αριθμός μητρώου μαθητή, Τάξη που 

φοιτά, Βεβαίωση ιατρού με σφραγίδα και ημερομηνία (δε χρειάζεται εάν η 

βεβαίωση ιατρού επισυνάπτεται). Η ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από το 

Διευθυντή του σχολείου. 

Στην αθλητική μαθητική ταυτότητα επισυνάπτονται : 

α΄ Βεβαίωση ιατρού ότι ο μαθητής – αθλητής-τρια δεν παρουσιάζει κάποιο 

πρόβλημα υγείας που να μην του επιτρέπει να λάβει μέρος σε αγώνες.  Η ιατρική 

βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό του Π.Ε.Δ.Υ, Αγροτικό Ιατρό, ή και ιδιώτη 

Ιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο) και από Ιατρό Γενικής Ιατρικής, αρκεί να 

αναγράφεται σε αυτήν 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.   

β΄ Φωτοτυπία και των δύο πλευρών της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή-

τριας. Σύμφωνα με το Ν.4250/2014 η φωτοτυπία δεν χρειάζεται επικύρωση από το 

Διευθυντή του σχολείου. 

2.  Κατάσταση συμμετοχής με όλα τα στοιχεία των μαθητών θεωρημένη από τον 

Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης (Υπόδειγμα 4 και 4α). 

Οι καταστάσεις αυτές συνοδεύονται από κατάσταση του σχολείου στην οποία 

αναγράφεται ο αριθμός των απουσιών (το πολύ τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την 

ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα) για κάθε μαθητή –τρια, αθλητή–τρια. 

(Υπόδειγμα 2). 

3.  Υπεύθυνη δήλωση γονέα – κηδεμόνα ( Υπόδειγμα 9 ), στην οποία θα 

αναφέρεται ότι συναινεί και επιτρέπει τη συμμετοχή του αθλητή στις αθλητικές 

εκδηλώσεις. 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Υπεύθυνοι των Ομάδων Φυσικής Αγωγής να μεριμνήσουν για 

την έγκαιρη αποστολή των καταστάσεων συμμετοχής (Υπόδειγμα 4 και 4α) των 

μαθητών – μαθητριών στο mail: grfa@dide.ilei.sch.gr του  γραφείου μας μέχρι την 

Τρίτη  02-02-2016  ή στο fax: 2621031325.  

  

Γ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ : 

 

Οι μαθητές – μαθήτριες θα βεβαιώνουν τη συμμετοχή τους σαράντα λεπτά (40’) πριν 

την έναρξη του αγωνίσματος τους στη Γραμματεία των αγώνων. 

Όλες οι αποστολές υποχρεωτικά θα πρέπει να βρίσκονται παρατεταγμένες στο χώρο 

της τελετής έναρξης, 15 λεπτά πριν την έναρξη της τελετής. 

Ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα θα διευκρινιστεί και θα διευθετηθεί στην 

τεχνική σύσκεψη. 
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Δ΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ : 

 

Τη Δευτέρα 08-02-2016 και ώρα 19:00, στο Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας, θα 

πραγματοποιηθεί τεχνική σύσκεψη, στην οποία θα δοθούν οδηγίες και πληροφορίες 

που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή των αγώνων, καθώς και ο φάκελος με τους 

αριθμούς και το υπόλοιπο έντυπο υλικό. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα ελεγχθούν τη Δευτέρα 08-02-2016 , κατά την διάρκεια 

της τεχνικής σύσκεψης και εκεί θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά συμμετοχής των μαθητών – τριών που θα λάβουν μέρος στους 

αγώνες. 

Στην τεχνική σύσκεψη θα παρευρεθούν εκπρόσωποι της Κ.Ο.Ε.Σ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 

η Ο.Ε.Σ.Α. Ηλείας, η Τεχνική Επιτροπή των αγώνων και οι αρχηγοί ή οι συνοδοί των 

αποστολών υποχρεωτικά. 

Επισυνάπτονται: 

Υπόδειγμα 1 (Μαθητική ταυτότητα) 

Υπόδειγμα 2 (Κατάσταση συμμετοχής-ατομικά) 

Υπόδειγμα 4, 4α  (Κατάσταση συμμετοχής) 

Υπόδειγμα 9 (Υπεύθυνη δήλωση γονέα-κηδεμόνα) 

 

ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΑ 

ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 

 

 

                            Ο Διευθυντής Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηλείας & Πρόεδρος της Ο.Ε.Σ.Α. 

 

 

 

                                     ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                              ΠΕ 04.02 

 

 


