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ΘΔΜΑ :  «Πποκήπςξη Πανελλήνιων σολικών Αγώνων  ΛΤΚΔΙΩΝ  Ομαδικών 

Αθλημάηων ζσ. έηοςρ 2016-2017». 

 

 

Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ρνιηθώλ Αζιεηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Ν. Ηιείαο αθνύ 

έιαβε ππόςε ηεο:  

 

1.ην ππ’ αξηζκ. πξση. 06-09-2016  έγγξαθν ηεο Γ.Γ.Δ Ηιείαο κε ζέκα: Γνκή θαη 

ιεηηνπξγία ηεο Οκάδαο Φπζηθήο Αγσγήο Ν. Ηιείαο, 

2.ηελ ππ’ αξηζκ. 2/5472/0022/03-02-2014 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ 224/η.Β΄/05-02-2014) 

«Γαπάλεο ρνιηθώλ Αγώλσλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηελ αξ. πξση. 

2/11420/ΓΔΠ/24-02-2016 (ΦΔΚ 516, η.Β΄,01-03-16) Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε  

θαη κε ηελ αξ. πξση. 2/56070/ΓΔΠ/05-08-2016 (ΦΔΚ 2582,η.Β΄,22-08-16), 

3. ην ππ’ αξηζκ. πξση. 169577/12-10-2016,  έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Φπζηθήο Αγσγήο κε 

ζέκα : «Δλεκέξσζε γηα ηηο ζρνιηθέο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο», 

4. ην κε αξηζκ.πξ.14137/13-10-2016 έγγξαθν ηεο Οκάδαο Φπζηθήο Αγσγήο ηεο 

Γ.Γ.Δ Ηιείαο κε ζέκα: «Γειώζεηο πκκεηνρήο Οκαδηθώλ Αζιεκάησλ ρ. Έηνπο 

2016-2017», 

5. ηελ ππ’ αξηζκ.πξση. 190677/Γ5/10-11-2016 (ΦΔΚ 3754/η.Β’/21-11-2016) Τ.Α. κε 

ζέκα: «Αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο», (άξζξν 2.2.1), 

6. ηελ ππ. αξηζκ. πξση. Φ.21/ΚΓ/14052/28-11-2016 απόθαζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Γ/λζεο  Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο  Δθπ/ζεο Γπηηθήο Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ 

ζπγθξόηεζε Ο.Δ..Α.Γ.  Ν. Ηιείαο. 

7.  το με αρ. πρωτ:  208189/Δ5/6-12-2016 ζγγραφο τησ Δ/νςησ Φυςικήσ Αγωγήσ  του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.  με θζμα «Προκήρυξη ςχολικών αγώνων Λυκείων Ομαδικών Αθλημάτων 
και Ανωμάλου Δρόμου ςχ. Ζτουσ 2016-2017», 
8. ηελ 1

ε
 πξάμε /07-12-2016 ηεο Ο.Δ..Α.Γ. Ν. Ηιείαο, 
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      Σελ Α΄ Φάζε ησλ Παλειιήλησλ ρνιηθώλ Αγώλσλ ΛΤΚΔΙΩΝ Διιάδαο θαη 

Κύπξνπ, γηα καζεηέο θαη καζήηξηεο ζηα Οκαδηθά Αζιήκαηα Πνδνζθαίξνπ, 

Καιαζνζθαίξηζεο, Πεηνζθαίξηζεο γηα ην ζρ. έηνο 2016-2017. 

       ηνπο Παλειιήληνπο Αγώλεο Λπθείσλ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ καζήηξηεο/ 

καζεηέο Λπθείνπ πνπ έρνπλ γελλεζεί θαηά ην δέθαην όγδνν έηνο πξηλ από ην έηνο 

ηέιεζεο ησλ αγώλσλ ή ηα ηξία επόκελα ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7.1 ηεο 

190677/Γ5/10-11-2016(Φ.Δ.Κ.3754/η. Β΄/21-11-2016) Τπνπξγηθήο Απόθαζεο. 

Γειαδή γηα ην ζρνιηθό έηνο 2016- 2017 κεηέρνπλ καζήηξηεο -καζεηέο πνπ 

γελλήζεθαλ ην 2017 - 18 = 1999 ,2000,2001 και 2002 εθόζνλ θνηηνύλ ζηελ Α΄ ηάμε 

Λπθείνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο θαη καζήηξηεο πξέπεη λα θνηηνύλ θαλνληθά.  

Για ηη ζςμμεηοσή ζηοςρ Πανελλήνιοςρ Αγώνερ Λςκείων θα ππέπει οι μαθήηπιερ-

ηερ να έσοςν ηα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά, ζύμθωνα με ηο εδάθιο 9 παπ. 9.1 

,9.2, 9.3 και 9.4 ηηρ ςπ΄απιθμ. 190677/Γ5/10-11-2016(Φ.Δ.Κ.3754/η.Β΄/21-11-

2016)Τποςπγικήρ Απόθαζηρ. Γηλαδή: 

1. σολική Αθληηική Σαςηόηηηα Λςκείος. 

2. Τπεύθςνη Γήλωζη γονέα/κηδεμόνα (Τπόδειγμα 9). 

      Δπηζεκαίλεηαη, όηη Αζιεηηθέο καζεηηθέο ηαπηόηεηεο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζύκθσλα 

κε ηελ πξνεγνύκελε Τπνπξγηθή απόθαζε κε αξ. 9283/Γ5/20-1-2015 θα ιζσύοςν 

κανονικά θαη νη καζεηέο/ηξηεο ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο Παλειιήληνπο Αγώλεο 

Λπθείσλ ζρ. Έηνπο 2016-2017 ρσξίο ηελ αλάγθε έθδνζεο ηεο λέαο ρνιηθήο 

Αζιεηηθήο Σαπηόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 190677/Γ5/10-11-

2016(Φ.Δ.Κ.3754/η.Β΄/21-11-2016)Τπνπξγηθή Απόθαζε.  

3. Και ζηιρ δύο πεπιπηώζειρ είναι απαπαίηηηη η πποζκόμιζη θωηοηςπίαρ 

ηηρ αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ ή διαβαηηπίος.  

Η Τπεύζπλε δήισζε γνλέα ή θεδεκόλα ζα παξακέλεη ζην ζρνιείν θαζώο ζηε  

4. νέα καηάζηαζη ζςμμεηοσήρ ηος ζσολείος (Τπόδειγμα 3), ν Γηεπζπληήο-

ληξηα ζα ζπκπιεξώλεη κε ηε ζεκείσζε ΝΑΙ ην αληίζηνηρν πεδίν.  

Γελ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε ηεο θαξηέιαο καζεηή/ηξηαο.  

Γηεπθξηλίδνπκε, όηη καζεηέο/ηξηεο πνπ θνηηνύλ ζηελ Α΄ Λπθείνπ θαη έρνπλ γελλεζεί 

ην έηνο 2001 θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ην έηνο 2002, κπνξνύλ λα πξνζθνκίζνπλ 

Ιαηξηθή βεβαίσζε θαη από Παηδίαηξν. (Οη ππόινηπνη καζεηέο-ηξηεο ππνρξεσηηθά 

ζθξαγίδνπλ ηελ ρνιηθή Αζιεηηθή Σαπηόηεηα από Ιαηξό Παθολόγο, Καπδιολόγο ή 

Γενικήρ Ιαηπικήρ). 

Με ηην πποκήπςξη ηων Πανελλήνιων Αγώνων Λςκείων, κάθε ζσολική μονάδα 

ςποσπεούηαι να αποζηέλλει ζηη διοπγανώηπια Ο.Δ..Α.Γ. λίζηα με ηοςρ 

μαθηηέρ/ηπιερ από ηοςρ οποίοςρ/ερ θα γίνεηαι η επιλογή ηηρ καηάζηαζηρ 

ζςμμεηοσήρ ηηρ ζε κάθε αγώνα μεηά από απόθαζη ηος ζςλλόγος διδαζκόνηων ο 

οποίορ ζςναινεί με ηοςρ όποςρ ηηρ πποκήπςξηρ ηων ωρ άνω αγώνων. (Έωρ ηην 

Πέμπηη 22/12/2016). 

Ο κέγηζηνο αξηζκόο καζεηώλ/ηξηώλ αλά άζιεκα ζηε ιίζηα (παξαξηήκαηα 

1α,1β,1γ,1δ) θαη ζηελ θαηάζηαζε ζπκκεηνρήο ( παξάξηεκα) έρεη σο εμήο:  

Καιαζνζθαίξηζε: ζηε ιίζηα Γεθανθηώ ( 18 ) θαη ζε θάζε αγώλα Γώδεθα[ 12 ]  

Πεηνζθαίξηζε: ζηε ιίζηα Δίθνζη ( 20 ) θαη ζε θάζε αγώλα Γέθα ηέζζεξηο[ 14 ]  

 Πνδόζθαηξν: ζηε ιίζηα Δίθνζη ηέζζεξηο ( 24 ) θαη ζε θάζε αγώλα Γέθα νθηώ [ 18 ]  

Γεν επιηπέπεηαι η ζςμπλήπωζη ηηρ λίζηαρ με επιπλέον μαθηηέρ/ηπιερ μεηά ηην 

έναπξη ηων επίζημων αγώνων ηηρ κάθε ζσολικήρ ομάδαρ ( ε όλερ ηιρ θάζειρ Α’-

Β’-Γ’ ηων Πανελλήνιων Αγώνων Λςκείων).  

Να ζημειωθεί όηι κάθε μαθηηήρ/ηπια μποπεί να δηλωθεί μόνο ζε μία λίζηα από 

ηα ανωηέπω Ομαδικά Αθλήμαηα.  
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 ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο κε νκάδα Λπθείνπ ζε νκαδηθό άζιεκα έρνπλ όινη οι 
καζεηέο θαη όιεο οι καζήηξηεο πνπ θνηηνύλ ζην Λύθεην απηό κε πξώηε θαλνληθή 

εγγξαθή ή κεηεγγξαθή ζύκθσλα κε ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 104/1979 (Φ.Δ.Κ. 23 η. 

Α' / 7-2-1979). 
 

ΤΝΟΓΟΙ ΟΜΑΓΩΝ, ΓΙΑΙΣΗΣΔ, ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΥΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Οη ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί θαζώο θαη όια ηα κέιε ησλ Αγσλόδηθσλ Δπηηξνπώλ 

(δηαηηεηέο, θξηηέο θαη γξακκαηεία) είλαη ζε διαηεηαγμένη ςπηπεζία. 

 

ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Γηαθήκηζε νπνηνπδήπνηε πξντόληνο ή αλαγξαθή νλόκαηνο αζιεηηθνύ ζπιιόγνπ ζηηο 

εκθαλίζεηο [θαλέια θαη θόξκα] αζιεηώλ απαγνξεύεηαη. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ν 

αζιεηήο ππνρξενύηαη ζε αιιαγή ηεο εκθάληζεο ή επηθάιπςε ηεο δηαθήκηζεο ή ηνπ 

νλόκαηνο ηνπ αζιεηηθνύ ζπιιόγνπ. ε άιιε πεξίπησζε δελ ηνπ επηηξέπεηαη λα ιάβεη 

κέξνο ζηνλ αγώλα. 

Αξκόδηνο γηα έιεγρν είλαη ν εθπξόζσπνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ησλ αγώλσλ 

θαη ζε απνπζία ηνπ ν Έθνξνο ηνπ αγσλίζκαηνο ή ν Α' Γηαηηεηήο ηνπ αγώλα. ηελ 

απόθαζή ηνπο δελ κπνξεί λα γίλεη έλζηαζε. 

 

 ΠΑΓΚΟΜΙΟΙ ΥΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΔ  
αο ελεκεξώλνπκε γηα ηα Παγθόζκηα ρνιηθά Πξσηαζιήκαηα Οκαδηθώλ 

Αζιεκάησλ ηα νπνία ζα δηεμαρζνύλ ην ζρ. έηνο 2016-2017:  

1) Παγθόζκην ρνιηθό Καιαζνζθαίξηζεο ζηηο 29 Απξηιίνπ έσο 07 Μαΐνπ 2017 ζηελ 

πόιε Porec ηεο Κξναηίαο.  

2) Παγθόζκην ρνιηθό Πνδνζθαίξνπ ζηηο 21 Μαΐνπ έσο 29 Μαΐνπ 2017 ζηελ πόιε 

Prague ηεο Σζερίαο.  

 

Σο ππόγπαμμα ηων αγώνων θα ξεκινήζει με Καλαθοζθαίπιζη, ζηη ζςνέσεια 

Ποδόζθαιπο και Πεηοζθαίπιζη, (δεν ςπάπσοςν ζςμμεηοσέρ ζηη Υειποζθαίπιζη). 

Οι πιθανέρ ημεπομηνίερ διεξαγωγήρ ηων αγώνων, για ηην Καλαθοζθαίπιζη για 

ηον μήνα Ιανοςάπιο είναι: 16/01, 17/01, 19/01, 23/01 και 25/01. 

   Σο επίζημο ππόγπαμμα ηων αγώνων, με ηα γήπεδα, ηιρ ημεπομηνίερ, ηιρ ώπερ 

ηων αγώνων και ηοςρ Γιαιηηηέρ-Γπαμμαηεία, θα  ζαρ αποζηαλούν με νέο 

έγγπαθο μόλιρ οπιζηικοποιηθούν. 
     Γηα ηπρόλ αιιαγέο ιόγσ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ή  άιισλ ηερληθώλ πξνβιεκάησλ ζα 

ελεκεξώλεζηε  έγθαηξα. 

    
 
 
 

                                                        Ο Γ/ληήο Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

                                                    θαη Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ..Α. 

 

 

 

                                                       ΓΗΜΗΣΡΔΛΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ 

                                                ΠΔ04.02 
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