
   Πύργος 28/03/2019  
 

 

Ορθή επανάληψη ως προς τo όνομα του 
γιατρού Χριστοδούλου.  

 
 
.                        ΠΥΡΓΟΣ   26 / 03 / 2019 
                      Αριθ. Πρωτ.: 4581 
 
ΠΡΟΣ:1. ΥΠ.Π.Ε.Θ.- Δ/νση Φυσικής Αγωγής 
            2. Τις Δ.Δ.Ε της Χώρας, Έδρες τους 
               (δια του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) 
            3. Τις Ο.Φ.Α. της Χώρας ( μέσω 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.Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής 
Αγωγής (μέσω των Ομάδων Φ.Α.) 
4.Δήμος Πύργου 
5.Δήμος Ήλιδας 
6.Ε.Π.Ο 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & 

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

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 

 
Ταχ. Δ/νση     :  Μανωλοπούλου 31 -  27131   
                          ΠΥΡΓΟΣ            
Τηλέφωνο   :  2621360592, 2621360599 
                            2621360598, 2621360595                             
 Fax       : 2621360563 
e-mail            :  grfa@dide.ilei.sch.gr                                   
Πληροφορίες: Ζάγκλης Διονύσιος                                                                            

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων (Γ’ Φάσης-Final 
Four) Ποδοσφαίρου  μαθητών-μαθητριών Λυκείων Ελλάδας σχ. έτους  
2018-19». 
 
 
Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Ν. Ηλείας 
αφού έλαβε υπόψη της:  
 
1. Τις διατάξεις της αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) 
Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 
220861/Δ5/23.12.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ Β4561/30.12.2016) και ειδικότερα το 
Κεφάλαιο 17.6 της αρι. Πρωτ. 9712/Δ5/19.1.2018 Υ.Α (ΦΕΚ80/τ.Β΄/22.1.2018)  
με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 
2. την Κ.Υ.Α. 2/5472/0022/03.02.2014(ΦΕΚ224/τ.Β/05.02.2014) «Δαπάνες 
Σχολικών Αγώνων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη αρ. πρωτ. 
2/11420/ΔΕΠ/24.02.2016 (ΦΕΚ 516/ τ. Β΄/ 01.03.16) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση και με τη αρ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (ΦΕΚ 2582/ τ. Β΄/ 
22.08.16),  
3. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 206044/Δ5/29-11-2018,  έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής 
Αγωγής με θέμα:  «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ 
Ελλάδας και Κύπρου σχ. έτους 2018-2019», 
4. την Υ.Α με αρ. πρωτ.215784/Δ5/14-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΚΧ4653ΠΣ-Γ43) με 
θέμα «Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών 
Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Σχολικού Έτους 2018-2019,  
5. την 1η πράξη /19-02-2019 της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Ν. Ηλείας 
6. τις διατάξεις της αριθμ. Πρωτ. 9941/Δ5/22-01-2019 (ΦΕΚ 109 
/τ.Β΄/25.01.2019) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Συμπλήρωση, 
τροποποίηση και αντικατάσταση Κεφαλαίων στην αρ. πρωτ. 190677/Δ5/10-
11-2016/Φ.Ε.Κ. 3754/τ.Β΄/2016 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», 
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7. την με αρ. πρωτ:19738/Δ5/08-02-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ της Δ/νσης Φυσικής 
Αγωγής  του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  με θέμα: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ & 
ΕΠΑ.Λ Ελλάδας-Κύπρου και άλλων Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων 
σχολικού  έτους 2018-2019», 
8. το υπ’ αριθμ. πρωτ.Φ.24.1/1492/11-02-2019  έγγραφο της Περιφερειακής 
Δ/νσης  Π/θμιας και Δ/θμιας  Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Απόφαση 
Συγκρότησης Οργανωτικών  Επιτροπών Σχολικών Αθλητικών 
Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας για το σχ. 
έτος 2018-2019», 
9. το με αρ. πρωτ:22498/Δ5/13-02-2019 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής 
Αγωγής  του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  με θέμα: «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους 
Αγώνες ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ Ελλάδας και Κύπρου σχολικού  έτους 2018-2019», 

(Ταμπλό Β΄ και Γ΄ Φάσης-Χρονοδιάγραμμα), 
10. την με αρ. πρωτ. Φ.14.1/1684/15-02-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ της Γενικής Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Περ/κής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 
Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Ανάληψη Υποχρέωσης». 
11. το με αρ. πρωτ: 2708/19-02-2019 έγγραφο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης 
Ηλείας με θέμα: «Αίτημα της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Ν. Ηλείας, για την ανάληψη της 
Διοργάνωσης της Τελικής Φάσης (final four)  του Πανελλήνιου Σχολικού 
Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου ΓΕΛ & ΕΠΑ.Λ Σχολικού Έτους 2018-19». 
12. την ορθή επανάληψη (19-03-2019) της Υ.Α με αρ. πρωτ.215784/Δ5/14-
12-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΚΧ4653ΠΣ-Γ43) με θέμα «Συγκρότηση Κεντρικής 
Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων 
(Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Σχολικού Έτους 2018-2019, 
13. το με αρ. πρωτ: 44484/Δ5/21-03-2019 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής 
Αγωγής  του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  με θέμα : «Ορισμός Εδρών Τελικής Φάσης (Final 4) 

Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων ΓΕ.Λ-ΕΠΑ.Λ Ελλάδος- Κύπρου Ομαδικών 
Αθλημάτων και Κλασσικού Αθλητισμού σχ. έτους 2018-19» 
14. την με αρ. πρωτ. Φ14.1/3426/27-03-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ της Γενικής 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περ/κής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Ανάληψη Υποχρέωσης»  
 

Προκηρύσσει 
 

τους  Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Γ΄ Φάσης (Final Four) Ποδοσφαίρου 
μαθητών - μαθητριών  ΓΕ.Λ-ΕΠΑ.Λ Ελλάδας σχολικού έτους 2018-19 ως εξής 

: 
 
 

Τόπος  Διεξαγωγής Ημερομηνίες  Διεξαγωγής 

Πύργος – Αμαλιάδα Πέμπτη 28 και Παρασκευή 29 
Μαρτίου 2019. 

Γήπεδα Διεξαγωγής των Αγώνων 

Δημοτικό Στάδιο Πύργου 

Δημοτικό Στάδιο Αμαλιάδας 
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                                         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ                                                                                   
                                                                 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ 
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΟΡΙΩΝ 

ΛΥΚΕΙΩΝ 

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 
Ώρα 09:30  

Δημοτικό Στάδιο Πύργου 1ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ 

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 
Ώρα 11:30  

Δημοτικό Στάδιο Πύργου 2ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ 

Διαιτητές: θα ορισθούν από την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.). 
Ιατρός αγώνα: Σωτηρόπουλος Βασίλειος  
                             

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ 
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

ΛΥΚΕΙΩΝ 

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 
Ώρα 09:30  

Δημοτικό Στάδιο 
Αμαλιάδας 

1ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 
Ώρα 11:30  

Δημοτικό Στάδιο 
Αμαλιάδας 

2ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

Διαιτητές: θα ορισθούν από την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.).  
Ιατρός αγώνα: Γεωργακόπουλος Ηλίας  
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΜΙΚΡΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ 

Παρασκευή 29 Μαρτίου  
2019 

Ώρα 09:00  

Δημοτικό Στάδιο 
Αμαλιάδας 

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  ( 3η - 4η ) 

Παρασκευή 29 Μαρτίου  
2019 

Ώρα 11:00 

Δημοτικό Στάδιο 
Αμαλιάδας 

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΑΓΟΡΙΩΝ 
( 3η - 4η ) 

Διαιτητές: θα ορισθούν από την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.).  
Ιατρός αγώνα: Χριστοδούλου Ηλίας                             

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΛΙΚΟΙ 

Παρασκευή 29 Μαρτίου  
2019 

Ώρα 10:00  
Δημοτικό Στάδιο Πύργου 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  
( 1η - 2η ) 

Παρασκευή 29 Μαρτίου  
2019 

Ώρα 12:00 
Δημοτικό Στάδιο Πύργου 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ  
 ( 1η - 2η ) 

Διαιτητές: θα ορισθούν από την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.). 
Ιατρός αγώνα Κοτούλας Θεμιστοκλής  
Επόπτης Αγώνων:   Νηστικάκης Ιωάννης , Εκπρόσωπος της Δ/νσης Φυσικής 
Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ : 

 
Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 20:00,  στο Κλειστό Γυμναστήριο 
Αμαλιάδας, με τη συμμετοχή όλων των ομάδων (8), με το σύνολο των 
αθλητών τους (4 ομάδες αγοριών και 4 ομάδες κοριτσιών) και τον-την συνοδό 
καθηγητή-τριά τους, φορώντας αθλητική περιβολή . 

                              
 
 

ΑΔΑ: ΩΙΙΚ4653ΠΣ-ΙΦΛ



                         ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ - ΑΠΟΝΟΜΕΣ: 
 

Η τελετή λήξης και οι απονομές θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή όλων 
των ομάδων (8), στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου την Παρασκευή 29 Μαρτίου 
2019, αμέσως μετά τη λήξη των Τελικών Κοριτσιών και Αγοριών. 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 
Στους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί πρωταθλημάτων της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και της υπ’ αριθμ.πρωτ. 190677/Δ5/10-11-2016 
(ΦΕΚ 3754/τ.Β’/21-11-2016) Υ.Α και την Διόρθωση αυτής με την αριθμ. 
220861/Δ5/23-12-2016Υ.Α. (ΦΕΚ Β4561/30-12-2016, με θέμα: «Αθλητικές 
δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης» του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Διάρκεια αγώνα στο final-four (ημιτελικοί, μικρός και μεγάλος τελικός): 
 Δύο (2) ημίχρονα των σαράντα πέντε (45') λεπτών. 
Ισοπαλία στους ημιτελικούς, τελικό και μικρό τελικό: 
Δίδεται παράταση δύο (2) ημιχρόνων των δεκαπέντε (15') λεπτών. Αν    
εξακολουθεί η ισοπαλία ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι. 
 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ (Final-Four). 
• 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 ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος 
απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου. Οι συμμετέχοντες 
μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά,  
• Το έτος 2019 μετέχουν μαθητές-μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2001, 2002 
και 2003 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2004 και φοιτούν στην Α΄ τάξη 
Λυκείου 
• μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή 
μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.  
Για τη συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων θα πρέπει οι 
μαθητές/τριες να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το εδάφιο 
9 παρ. 9.1 ,9.2, 9.3 και 9.4 της υπ΄ αριθμό 190677/Δ5/10.11.2016 
(Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:  
 
α. σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕ.Λ. & 
ΕΠΑ.Λ. του myschool. Για να εκτυπωθεί το συγκεκριμένο έντυπο 
ακολουθούμε την εξής διαδρομή: Αναφορές Μαθητών, ► Έντυπα, 
Βεβαιώσεις, Τίτλοι ► Σχολική Αθλητική Ταυτότητα Λυκείου και στη συνέχεια 
επιλέγουμε τους μαθητές που μας αφορούν. 
 Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση. Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα αναγράφεται και 
συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) η Βεβαίωση ιατρού 
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. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό 
παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και παιδίατρο για μαθητές/τριες που 
φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη Λυκείου.  
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β. υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα ( επισυνάπτεται το υπόδειγμα 9), η 
οποία παραμένει στο σχολείο καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη 
σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.  
γ. κατάσταση συμμετοχής Δ/θμιας Εκπ/σης - Υπόδειγμα 4β Ομαδικά - 
(επισυνάπτεται). Συμπληρώνεται από την Ομάδα Φυσικής Αγωγής, 
υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 
δ. Επιπλέον είναι απαραίτητη η προσκόμιση φωτοτυπίας της αστυνομικής 
ταυτότητας ή διαβατηρίου.  
ε. Την αρχική πρωτότυπη λίστα (Υπόδειγμα 1β ) με τα ονόματα των 
μαθητών-τριών που είχαν καταθέσει στην Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της οικείας Διεύθυνσης 
που ανήκει το σχολείο πριν την έναρξη των αγώνων της Α΄ φάσης. 

 «0 μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών στη λίστα (υπόδειγμα 1β) και στην 

κατάσταση συμμετοχής ( υπόδειγμα 3 ομαδικά) έχει ως εξής: Ποδόσφαιρο: 

στη λίστα Είκοσι τέσσερις (24 ) και σε κάθε αγώνα Δέκα οκτώ 18 και ουδεμία 

τροποποίηση (αντικατάσταση μαθητών/μαθητριών ή συμπλήρωση νέων 

ονομάτων στην αρχική λίστα συμμετοχής) είναι δυνατή μέχρι την ολοκλήρωση 

των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων ανά σχολικό έτος.   
Αντικατάσταση παικτών είναι δυνατή σε κάθε αγώνα, εκτός από τους αγώνες 
της Τελικής Φάσης ( final-four )». 
 
Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση της καρτέλας μαθητή/τριας.  
 
Οι μαθητές/τριες - πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή 
Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε 
εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ θα προσκομίσουν 
άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.  
 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 
 Δικαίωμα συμμετοχής με ομάδα Λυκείου σε ομαδικό άθλημα έχουν 
όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες που φοιτούν στο Λύκειο αυτό με πρώτη 
κανονική εγγραφή ή μετεγγραφή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Συνοδός Καθηγητής-τρια: ο συνοδός καθηγητής-τρια που είναι και 
προπονητής-τρια της ομάδας, καθώς και ο-η αρχηγός της αποστολής, είναι οι 
μόνοι που επιτρέπεται να παρευρίσκονται στον ειδικό χώρο με τους 
αναπληρωματικούς παίκτες της ομάδας. 

 
2. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ  

Οι διαιτητές των αγώνων ορίζονται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.). 

 
3. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  

 

Οι τρεις (3) ομάδες που θα προκύψουν από τους τρεις (3) ομίλους 

της Γ΄ φάσης των προημιτελικών αγώνων τόσο στα αγόρια, όσο και στα 

κορίτσια μαζί με την ομάδα που θα προκύψει από την κλήρωση που 

διενεργεί η Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ., [η δεύτερη (2η) στην κατάταξη ομάδα ενός από 

του τρεις (3) Ομίλους του Πίνακα 3.1. σύμφωνα με το ταμπλό των 3], θα 

αποτελέσουν τις τέσσερις ομάδες του Final-Four. 
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 Στην τεχνική σύσκεψη του final-four θα γίνει η κλήρωση των δύο (2) 

ημιτελικών αγώνων. Οι νικήτριες ομάδες των δύο ημιτελικών αγωνίζονται 

μεταξύ τους στον Τελικό του Αθλήματος για τις θέσεις 1 και 2 και ΟΙ 

ομάδες που ηττήθηκαν αγωνίζονται μεταξύ τους στον Μικρό Τελικό για τις 

θέσεις 3 κ 4. 

 Οι δύο ημιτελικοί των αγοριών θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Στάδιο 
Πύργου ενώ οι δύο ημιτελικοί των κοριτσιών στο Δημοτικό Στάδιο 
Αμαλιάδας. 

 Οι αγώνες των κοριτσιών και των αγοριών για τις θέσεις 3 και 4 θα 
γίνουν στο Δημοτικό Στάδιο Αμαλιάδας. 

 Οι αγώνες των κοριτσιών και των αγοριών για τις θέσεις 1 και 2 θα 
γίνουν στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου. 
 

4. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ  
 

Κάθε ομάδα πρέπει υποχρεωτικά να έχει δύο ομοιόμορφες εμφανίσεις 
(φανέλα-παντελονάκι ίδιο χρώμα), διαφορετικού χρώματος, δίχως να 
αναγράφονται σε αυτές διαφημίσεις ή τίτλοι σωματείων και συλλόγων. Σε 
περίπτωση παράβασης ο αθλητής–τρια υποχρεούται σε αλλαγή της 
εμφάνισης ή επικάλυψη της διαφήμισης ή του τίτλου του συλλόγου ή 
σωματείου.  
Προς αποφυγή ταύτισης χρωμάτων θα πρέπει οι ομάδες, να ενημερώσουν 
εγκαίρως την Οργανωτική Επιτροπή. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την κλήρωση, η ομάδα που θα κληρωθεί 
πρώτη κατά την τεχνική σύσκεψη, θεωρείται γηπεδούχος, τόσο στους 
ημιτελικούς αγώνες, όσο και στους τελικούς (μικρό και μεγάλο) και είναι 
υποχρεωμένη να αλλάξει εμφάνιση σε περίπτωση που συμπέσει το χρώμα 
εμφάνισης με την ομάδα που θα κληρωθεί δεύτερη. 
 

Σας ενημερώνουμε ότι : 
 

Η ονομαστική κατάσταση συμμετοχής και τα χρώματα των εμφανίσεων των 
ομάδων, θα πρέπει να σταλούν με e-mail στην Ο.Φ.Α Ηλείας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: grfa@dide.ilei.sch.gr ή με FAX στο 2621360563, 
μέχρι την Τετάρτη 27-03-2019. 

 
5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ    

 
Η Τεχνική Σύσκεψη θα διεξαχθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 
18:30, στο Κλειστό Γυμναστήριο Αμαλιάδας 

Στη σύσκεψη θα λάβουν μέρος Εκπρόσωποι του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της 
Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ,  η Ο.Ε.Σ.Α.Δ Ηλείας, οι διαιτητές των αγώνων (οι ορισμένοι από 
την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ), οι υπεύθυνοι ή εκπρόσωποι των Ομάδων Φυσικής Αγωγής 
που θα συνοδεύουν τις αποστολές τους (ως αρχηγοί αποστολών), ένας 
συνοδός καθηγητής-τρια από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. κάθε Νομού που μετέχει στους 
αγώνες και το όνομά του αναγράφεται στην κατάσταση συμμετοχής, καθώς 
και εκπρόσωποι τύπου. 

Στη σύσκεψη θα γίνει κατ’ αρχήν ενημέρωση για θέματα που αφορούν τη 
διεξαγωγή των αγώνων, ο έλεγχος των δικαιολογητικών και στη συνέχεια η 
κλήρωση των ομάδων των ημιτελικών και θα διευκρινιστούν όσα δεν 
προβλέπονται από την παρούσα και τις παραπάνω σχετικές εγκυκλίους. 
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ :   
 

Οι πρωτότυπες καταστάσεις συμμετοχής - οι μαθητικές-αθλητικές ταυτότητες 
και τα συνοδευτικά σε αυτές έγγραφα, για τους αγώνες της Γ’ φάσης, 
παραδίδονται στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων κατά την Τεχνική 
Σύσκεψη. Αφού ελεγχθούν άμεσα, επιστρέφονται στους αρχηγούς των 
αποστολών και πρέπει να παραδίδονται στην Γραμματεία του αγώνα τριάντα 
(30’) λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα. 
Οι μαθητικές- αθλητικές ταυτότητες επιστρέφονται μετά τη λήξη του αγώνα 
εκτός αν υπάρχει ένσταση πλαστοπροσωπίας για τον μαθητή-αθλητή ή 
παραπέμπεται για αντιαθλητική συμπεριφορά. Στην περίπτωση αυτή η 
μαθητική – αθλητική ταυτότητα παραδίδεται στην Οργανωτική Επιτροπή και 
επιστρέφεται μόνο μετά τη απόρριψη της ένστασης ή λήξη της ποινής. 
 
 

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  
 
Ενστάσεις υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με την την υπ’ 

αριθμ.πρωτ. 190677/Δ5/10-11-2016/ΦΕΚ 3754/τ.Β’/21-11-2016 (άρθ. 16) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμό 9941/Δ5/25-01-2019 
Φ.Ε.Κ. 109/τ.Β΄ 25-01-2019. 

 
ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΑ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. 

     
 
 
 
                                                                    Ο Δ/ντής Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

                                                                        & Πρόεδρος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. 
 
 
 
 
                                                                       ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                                                          ΠΕ 04.02 
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