
 

 

 

    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 

       ΠΥΡΓΟΣ    11 / 02 / 2020 

        Αριθ. Πρωτ.: 1732 

         
         Προς: ΓΕ.Λ - ΕΠΑ.Λ 

            

Κοιν:1. Δ/νση Φυσικής Αγωγής 

              Υ.ΠΑΙ.Θ  

          2. Περιφερειακή Δ/νση 

Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δ. Ελλάδας 

 

 

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

 

ΘΕΜΑ :  «Προκήρυξη Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων  ΛΥΚΕΙΩΝ  Ομαδικών 

Αθλημάτων σχ. έτους 2019-2020». 

 

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. 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», 

4. το με αρ. πρωτ: 13505/06-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηλείας 

με θέμα: «Δηλώσεις Συμμετοχής Ομαδικών Αθλημάτων σχ. Έτους 2019-2020, 

δήλωση διαιτητή-κριτή» 

5. το υπ’ αριθμ. πρωτ.191124 /Δ5/04-12-2019,  έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής 

με θέμα:  «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ Ελλάδας και 

Κύπρου σχ. έτους 2019-2020», 

6. την Υ.Α με αρ. πρωτ.7725/Δ5/20-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΥ146ΜΤΛΗ-Τ5Β) με θέμα 

«Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών 

Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Σχολικού Έτους 2019-2020,  

7. το υπ’ αριθμ. πρωτ.Φ.24.1/754/27-01-2019 (Ανακοινοποίηση),  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 σχολικό 

έτος 2019-2020», 
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8. την με αρ. πρωτ:11947/Δ5/28-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής  

του Υ.ΠΑΙ.Θ.  με θέμα: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ 

Ελλάδας-Κύπρου και άλλων Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων σχολικού  

έτους 2019-2020»,  

9. το με αρ. πρωτ:12952/Δ5/29-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής  του 

Υ.ΠΑΙ.Θ.  με θέμα: «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ 

Ελλάδας και Κύπρου σχολικού  έτους 2019-2020», 

10. το με αρ. πρωτ: 1132/30-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηλείας 

με θέμα: Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Λυκείων 2019-20, 

11. την 1η πράξη /31-01-2020 της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Ν. Ηλείας,  

12. την με αρ. πρωτ. Φ.14.1/1234/07-02-2020 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 (ΑΔΑ:6Π5Ω46ΜΤΛΗ-ΗΚΛ). 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

 Την Α΄ Φάση των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ Ελλάδας και Κύπρου, 

για μαθητές και μαθήτριες στα Ομαδικά Αθλήματα της Πετοσφαίρισης, του  

Ποδοσφαίρου και της Καλαθοσφαίρισης για το σχολικό έτος 2019-20. 

 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

ΛΥΚΕΙΩΝ  

• στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό 

Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα 

αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.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 2020 μετέχουν μαθητές-μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2002, 2003 και 

2004 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2005 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΄ αριθμ. 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:  

 

1. 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. Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση οι  σχολικές μονάδες μπορούν να 

απευθύνονται στο helpdesk του myschool. 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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2. 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.  

3. κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ομαδικά αθλήματα (επισυνάπτεται το 

υπόδειγμα 3).  

Επιπλέον είναι απαραίτητη η προσκόμιση φωτοτυπίας της αστυνομικής 

ταυτότητας ή διαβατηρίου.  

 

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 Υ.ΠΑΙ.Θ συμμετέχουν προσκομίζοντας άδεια 

διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.  

Διευκρινίζεται ότι:  

• ο/η κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ομαδικό άθλημα.  

 

 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». 

 
ΣΥΝΟΔΟΙ ΟΜΑΔΩΝ, ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί καθώς και όλα τα μέλη των Αγωνόδικων Επιτροπών 

(διαιτητές, κριτές και γραμματεία) είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή αναγραφή ονόματος αθλητικού συλλόγου στις 

εμφανίσεις [φανέλα και φόρμα] αθλητών απαγορεύεται. Σε περίπτωση παράβασης ο 

αθλητής υποχρεούται σε αλλαγή της εμφάνισης ή επικάλυψη της διαφήμισης ή του 

ονόματος του αθλητικού συλλόγου. Σε άλλη περίπτωση δεν του επιτρέπεται να λάβει 

μέρος στον αγώνα. (190677/Δ5/10.11.2016 άρθρο 11.6). 

Αρμόδιος για έλεγχο είναι ο εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής των αγώνων 

και σε απουσία του ο Έφορος του αγωνίσματος ή ο Α' Διαιτητής του αγώνα. Στην 

απόφασή τους δεν μπορεί να γίνει ένσταση. 

 Όλοι οι συμμετέχοντες στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων 

υποχρεούνται να τηρούν και να εφαρμόζουν τα χρονοδιαγράμματα όπως 

αποστέλλονται από την αρμόδια Διεύθυνση Φυσικής  Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

έπειτα από τις σχετικές εισηγήσεις της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. 

 

 Το Πρόγραμμα της Πετοσφαίρισης θα σας σταλεί με νέο έγγραφο με 

έναρξη την Παρασκευή 14/02/2020. 

 Θα ακολουθήσει το πρόγραμμα του Ποδοσφαίρου και της 

Καλαθοσφαίρισης με ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 17/02/2020 και την 

Πέμπτη 27/02/2020 αντίστοιχα. 

     Για τυχόν αλλαγές λόγω καιρικών συνθηκών ή  άλλων τεχνικών προβλημάτων θα 

ενημερώνεστε  έγκαιρα. 

 

                                                                      Ο Διευθυντής Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηλείας 

                                                                                                   α.α 

 

 

                                                                             ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

       ΠΕ 01 

ΑΔΑ: ΨΩΣ646ΜΤΛΗ-3ΗΑ


		2020-02-11T10:30:33+0200
	Athens




