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ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός Σχολικών Αγώνων  ΛΥΚΕΙΩΝ σχ.  έτους 2013-2014». 

 

 

Ενόψει της προκήρυξης των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων θα πρέπει να προβείτε  

άμεσα στην συλλογή των δηλώσεων συμμετοχής των σχολείων ευθύνης σας. 

 

      Με  νέο έγγραφο μας θα ενημερωθείτε για τα χρονοδιαγράμματα, ώστε να   προβείτε 

στη συνέχεια στις προκηρύξεις, των Πανελλήνιων  Σχολικών Αγώνων  ΛΥΚΕΙΩΝ για τα  

αθλήματα  του Ποδοσφαίρου, της Καλαθοσφαίρισης, της Πετοσφαίρισης, της 

Χειροσφαίρισης και  του Ανώμαλου Δρόμου.   

       Στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες μπορούν να συμμετέχουν μαθητές / μαθήτριες 

Λυκείου που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των 

αγώνων ή τα τρία επόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 4.1. β' της 112843/Γ4/14-10-

2005(Φ.Ε.Κ. 1497/τ. Β΄/1-11-2005) Υπουργικής Απόφασης όπως συμπληρώθηκε και 

τροποποιήθηκε από τις 29348 / Γ4 / 16 – 3 - 2009 (ΦΕΚ  545 /τ.Β΄/ 24-3-2009), 27750 /Γ4/ 10- 

3 -2010 (ΦΕΚ 365 ΤΒ΄/31-3-2010),  141081/Γ4/08-12-2011 / ΦΕΚ  2794/τ. Β’/8-12-2011, 

41871/Γ4 / 11 -4-2012 (Φ.Ε.Κ. 1296/τ.Β΄/12-4-2012),   48930/Γ4/5.4.2013 / ΦΕΚ: 858/τ.Β’/10-

4-2013 και 140897/Γ4 / 2-10-2013 (ΦΕΚ 2504/τ. Β΄/7-10-2013) Υπουργικές Αποφάσεις. 

Δηλαδή για το σχολικό έτος 2013-2014, μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές/μαθήτριες  

που γεννήθηκαν τα έτη 1996, 1997 και 1998. 

       Σας ενημερώνουμε ότι τα Παγκόσμια Σχολικά Πρωταθλήματα της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF) θα διεξαχθούν για το σχολικό έτος 2013-2014 ως 

εξής:  

 

     

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   

 

 

 

Ταχ. Δ/νση  : Α. Παπανδρέου 37                             

Τ.Κ. – Πόλη  : 151 80 - Μαρούσι 

Email   : physea@minedu.gov.gr 

Πληροφορίες :  : Χ. Αγγελή    

                            210-3443090            

                              E. Σταμοπούλου 

                             210-3442206         

  FAX                 :210-3442210 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                                                  ----- 

Προς : 1. Διευθύνσεις Β΄θμιας Εκπαίδευσης 

             2. Ομάδες Φυσικής Αγωγής 

 

Κοιν. : Περιφερειακές Διευθύνσεις     

             Εκπαίδευσης 
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Α) Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης  στην πόλη Espinho & Santa Maria da 

Feira της Πορτογαλίας   από  9  έως 14 Απριλίου 2014. 

Β) Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Χειροσφαίρισης στην πόλη Trabzon (Τραπεζούντα ) της 

Tουρκίας   από 20  έως 28 Ιουνίου  2014. 

Γ) Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στην πόλη Clermont 

Ferrand της Γαλλίας από 4 Απριλίου έως 10 Απριλίου 2014 

 

      Όσον αφορά στα Παγκόσμια Σχολικά Πρωταθλήματα σύμφωνα με το άρθρο 4.11.1.β' 

της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης και τα αντίστοιχα ενημερωτικά φυλλάδια (Bulletins) 

της  Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (I.S.F.) δικαίωμα συμμετοχής έχουν:  

1) Για το άθλημα της Πετοσφαίρισης οι μαθητές / μαθήτριες ΛΥΚΕΙΩΝ που έχουν 

 γεννηθεί κατά τα έτη : 1996, 1997, 1998 και 1999 

2) Για το άθλημα της Χειροσφαίρισης  οι μαθητές / μαθήτριες ΛΥΚΕΙΩΝ που έχουν 

 γεννηθεί κατά τα έτη : 1996, 1997 και 1998. 

3) Για το άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης οι μαθητές / μαθήτριες ΛΥΚΕΙΩΝ που 

έχουν γεννηθεί κατά τα έτη : 1996, 1997, 1998 και 1999. 

 

        Για την καλύτερη προετοιμασία των Σχολικών Αγώνων σας ενημερώνουμε για τις 

διαδικασίες καταγραφής και αποστολής στοιχείων : 

 

        Αμέσως μετά τη λήξη της Α’ ΦΑΣΗΣ κάθε ομαδικού αθλήματος, η Ο.Ε.Σ.Α. κάθε Νομού 

οφείλει να αποστείλει στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων θεωρημένα αντίγραφα των φύλλων αγώνα καθώς και θεωρημένα 

αντίγραφα των καταστάσεων συμμετοχής σε όλους τους αγώνες μόνο των 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ  ομάδων της περιοχής της. 

 

         Μετά τη λήξη των αγώνων της Α’ Φάσης του Ανωμάλου Δρόμου οι διοργανώτριες 

Ο.Ε.Σ.Α. οφείλουν να αποστείλουν στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

θεωρημένα αντίγραφα του πρακτικού που θα συντάξουν με  τα πινάκια  των 

συμμετεχόντων  μαθητών-τριών. 

      Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί ώστε όλα τα φύλλα αγώνα και τα πινάκια να φέρουν 

θεώρηση σε κάθε σελίδα. 

        Ειδικά για τα ομαδικά αθλήματα μετά τη λήξη των αγώνων της Α’ Φάσης  

παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε τους πίνακες που σας επισυνάπτουμε 

και περιλαμβάνουν: 

• Το σχολείο της νικήτριας ομάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Νομού στο κάθε ομαδικό άθλημα 

• Το σύνολο των αγώνων που πραγματοποίησε η νικήτρια σχολική ομάδα εντός 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση του Νομού 

• Τις ημερομηνίες κατά τις οποίες διεξήχθησαν οι αγώνες 

• Το ονοματεπώνυμο των μαθητών /μαθητριών που απαρτίζουν τη νικήτρια ομάδα 

• Το σύνολο των συμμετοχών του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας στους αγώνες που 

πραγματοποίησε η ομάδα στην Α’ Φάση.  
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Επισυνάπτουμε  σχετικό υπόδειγμα. 

 

 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώνετε εγγράφως σε περίπτωση που: 

 

• μία σχολική ομάδα Λυκείου προκρίνεται στη Β΄ Φάση δίχως αγώνα. 

 

• στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας του Νομού σας, δεν διεξάγεται Σχολικό 

Πρωτάθλημα ομαδικού αθλήματος λόγω μη συμμετοχής Σχολικών ομάδων 

Λυκείων. 

 

Η προκήρυξη των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Λυκείων Σχολικού Έτους 2013-2014 θα 

γίνει ΜΟΝΟ μετά από νέο έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής. 

 

Για την τυχόν διεξαγωγή κάποιων από τα υπόλοιπα ολυμπιακά αθλήματα, η οποία 

πραγματοποιείται σε συνεργασία με την οικεία Ομοσπονδία χωρίς κόστος για τον κρατικό 

προϋπολογισμό, θα αποσταλούν σχετικές προκηρύξεις από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.  

 

 

 Σας ευχόμαστε  υγεία και ένα αθλητικά δημιουργικό 2014. 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                     ΣΤΕΛΙΟΣ  ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 

  


