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Θέμα: « Προκήρυξη Α΄ Φάσης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ Έβρου Ομαδικών Αθλημάτων, 

Ανωμάλου Δρόμου και Κλασσικού Αθλητισμού σχολ. έτους 2015 - 2016 » 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Έβρου, που 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ 24.1/7601/28-09-2015 απόφαση του περιφερειακού Δ/ντή Α/θμιας & 

Β/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας και Θράκης και έχοντας υπόψη: 

1. Την Υπουργική Απόφαση 9283/Δ5/20-01-2015 που αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες σχολείων 

Β/θμιας και Α/θμιας εκπαίδευσης η οποία δημοσιεύεται στο υπ. αριθμ. 143/τΒ/22-01-2015 ΦΕΚ. 

2. Την υπ’  αριθμ. 2/5472/0022/5-2-2014 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & 

Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, η οποία έχει δημοσιευτεί στο υπ’ αριθμ. 224/τ.Β’/5-2-

2014 ΦΕΚ. 

3. Το υπ΄αριθμ.204283/Δ5/14-12-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σύμφωνα με την 1η πράξη/10-12-2015 της 

Κεντρικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) « Προκήρυξη Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ 

Ομαδικών Αθλημάτων και Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος Ελλάδας και Κύπρου καθώς και «Αγώνων 

ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, σχ. έτους 2015 - 2016». 

 

Προκηρύσσει  

 

Την Α΄ Φάση των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ Έβρου Ομαδικών Αθλημάτων, Ανωμάλου 

Δρόμου  και Κλασσικού Αθλητισμού σχολ. έτους 2015 – 2016  ως εξής: 

1. Ποδόσφαιρο (Αγοριών – Κοριτσιών) 

2. Καλαθοσφαίριση (Αγοριών – Κοριτσιών) 

3. Πετοσφαίριση (Αγοριών – Κοριτσιών) 

4. Χειροσφαίριση (Αγοριών – Κοριτσιών) 

5. Ανώμαλος δρόμος (Αγοριών-Κοριτσιών) 

6. Κλασσικός Αθλητισμός (Αγοριών-Κοριτσιών) 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΝ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΒΡΟΥ 

Ο.Ε.Σ.Α. ΕΒΡΟΥ 
----- 

 Αλεξ/πολη, 16/12/2015 
Αρ. Πρωτ. :  Φ.24/9755 

 
 

Διεύθυνση : : Δήμητρας 19  ΠΡΟΣ : 
 
 
ΚΟΙΝ. : 

Διευθυντές των Γενικών & Επαγγελματικών 
Λυκείων Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Έβρου 

 
1. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπ/σης Αν.Μακ.-Θράκης 
2. Σχολική Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής Θράκης 
3. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 

Αλεξ/πολης 
4. Γενικό Νοσοκομείο Διδ/χου 
5. Κέντρα Υγείας : Φερών, Σουφλίου κ΄ 

Ορεστιάδας 
6. Τμήματα Αθλητισμού των Δήμων :  

Αλεξ/πολης, Σουφλίου, Διδ/χου κ΄ 
Ορεστιάδας. 

Πόλη : 68100  Αλεξ/πολη  

Πληροφορίες : Δημητριάδης Ιωακείμ  

Τηλέφωνο : 2551355360,1  

Fax : 2551355362  

Email : grfaevr@sch.gr  
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο 
(Γ.Ε.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου.  Οι μαθητές και οι 
μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά και κατά την ημέρα της συμμετοχής τους δεν θα πρέπει να 
έχουν υπερβεί:    

1.1 Οι μαθητές Γενικού Λυκείου, τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και 
δικαιολογημένες). 

1.2 Οι μαθητές ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού), τις εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες 
(αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες). 

1.3 Οι μαθητές Εσπερινού Γενικού Λυκείου, τις εκατόν τριάντα (130) απουσίες (αδικαιολόγητες και 
δικαιολογημένες). 

1.4 Οι μαθητές άλλων τύπων Λυκείων, όπως εκκλησιαστικών, μουσικών κ.λ.π. τις εκατόν δέκα τέσσερις 
(114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες), στα μαθήματα Γενικής Παιδείας. 

  
2. Στους αγώνες αυτούς μετέχουν μαθητές και μαθήτριες Λυκείου που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο 

όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα. Για το σχολικό έτος 2015 - 2016 
μετέχουν μαθητές που γεννήθηκαν το 2016 - 18 = 1998 και 1999, 2000 και 2001.   

 
3. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 
 Μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι 

σύμφωνη με τις διατάξεις των παραγράφων 11.1 και 11.2 της Υ.Α. 9283/Δ5/20-01-2015, όπως 
αναφέρονται παρακάτω:   

  

 Ατομικά Αθλήματα 

 Μαθητής που έχει μετεγγραφεί από άλλο σχολείο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ατομικό αγώνισμα 
με την ομάδα του σχολείου μετεγγραφής ανεξάρτητα από το πότε έγινε η μετεγγραφή. 

 Σε περίπτωση που ο μαθητής έχει μετεγγραφεί σε σχολείο άλλης Διεύθυνσης και είχε προκριθεί για 
την Γ΄ Φάση ατομικού αγωνίσματος, ο μαθητής μετέχει με την ομάδα του νομού όπου ανήκει το 
σχολείο που έχει μετεγγραφεί. 

 Σε όσα Ατομικά Αθλήματα υπάρχει το αγώνισμα του Ομαδικού, μόνο σε αυτό το αγώνισμα 
συμμετέχουν μαθητές-μαθήτριες  σύμφωνα με την  παράγραφο 11.2 

 Ομαδικά Αθλήματα μαθητών Λυκείου 

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 από την Α΄ τάξη, σύμφωνα με το 
Προεδρικό Διάταγμα 104/1979 (Φ.Ε.Κ. 23 τ. Α΄ / 7-2-1979). Μαθητής ή μαθήτρια που προέρχεται από 
μετεγγραφή δε μπορεί να λάβει μέρος σε ομαδικό άθλημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους που 
πραγματοποιήθηκε η μετεγγραφή, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Αν η μετεγγραφή οφείλεται σε κατάργηση η αναστολή τμήματος κατεύθυνσης ή τμήματος 
σχολείου και υποχρεωτικής μετεγγραφής σε Λύκειο. 

 

 Αν η μετεγγραφή οφείλεται σε υπηρεσιακή ανάγκη, σε περίπτωση κατάργησης Λυκείου, ιδρύσεως 
Λυκείου ή υπεραριθμίας μαθητών σε Λύκειο και υποχρεωτικής μετεγγραφής σε άλλο Λύκειο. 

 

 Αν η μετεγγραφή έγινε σε Πρότυπο ή Πειραματικό Λύκειο. 
 

 Από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) σε άλλο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ), λόγω μη ύπαρξης 
τομέα η ειδικότητας ή κατάργησης τομέα η ειδικότητας και μόνο για την πρώτη μετεγγραφή. 

 

 Αν η μετεγγραφή έγινε από Ιδιωτικό Σχολείο σε Δημόσιο Λύκειο κάθε Τύπου. 
 

  Όταν παρέλθει το σχολικό έτος κατά το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή. 
3.1  Ο Διευθυντής Λυκείου στις καταστάσεις συμμετοχής του σχολείου του σε ομαδικό άθλημα βεβαιώνει 

ότι οι μαθητές / μαθήτριες που περιλαμβάνονται φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή με 
μετεγγραφή που έγινε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εμπίπτει στις εξαιρέσεις της 
προηγούμενης παραγράφου.  Στην στήλη των μετεγγραφών συμπληρώνει « ΟΧΙ » ή την ημερομηνία 
μετεγγραφής αναλόγως. 
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3.2 Συμμετοχή σε ομαδικό άθλημα μαθητή / μαθήτριας με μετεγγραφή που δεν είναι σύμφωνη με τις 
περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις (§ 11.2.1) ή που δεν αναφέρεται ότι είναι από μετεγγραφή, 
(στην στήλη μετεγγραφών αναφέρεται «ΟΧΙ»), είναι αντικανονική και έχει ως αποτέλεσμα το 
μηδενισμό της ομάδας μετά από ένσταση. 

3.3 Μαθητές/μαθήτριες, με μετεγγραφή που δικαιούνται κατ’ εξαίρεση να συμμετάσχουν σε ομαδικό 
άθλημα, μπορούν να λάβουν μέρος με την ομάδα του σχολείου τους από την επομένη ημέρα από την 
ολοκλήρωση της μετεγγραφής, σε οποιαδήποτε φάση και αν ευρίσκεται το Σχολικό Πρωτάθλημα 
εφόσον δεν έχουν αγωνισθεί το τρέχον σχολικό έτος με την ομάδα του σχολείου από το οποίο 
μετεγγράφηκαν. 

 
4.     Κάθε μαθητής δικαιούται να λάβει μέρος σε ένα ομαδικό και ένα ατομικό άθλημα. Εξαίρεση αποτελούν 

τα Λύκεια που ο αριθμός των μαθητών είναι μικρότερος από εκατόν είκοσι (120). Στην περίπτωση αυτή 

δικαιούνται να λάβουν μέρος σε δύο (2) ομαδικά αθλήματα. 

5.    Αν για οποιοδήποτε λόγο, ένα Σχολείο δεν μπορεί να πάρει μέρος στους προγραμματισμένους αγώνες, 

είναι υποχρεωμένο να το δηλώσει γραπτώς στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης (Ο.Ε.Σ.Α. Έβρου), τρεις (3) 

τουλάχιστον ημέρες πριν τον αγώνα. 

6.     Οι ομάδες και ιδιαίτερα αυτές που αγωνίζονται πρώτες πρέπει να προσέρχονται στο γήπεδο για 

προετοιμασία είκοσι ( 20΄ ) λεπτά νωρίτερα. 

7.    Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται και θα εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του 

αθλήματος και την Υ.Α. 9283/Δ5/20-01-2015 του Υ.ΠΑΙ.Θ. (άρθρο 16, παρ.16.1, 16.2). 

8.  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. 
Η αναγραφή του ονόματος ή του σήματος του κατασκευαστού σε κάθε αθλητικό είδος δεν 
θεωρείται διαφήμιση εφόσον είναι, σύμφωνα με τον κανόνα 61 του Ολυμπιακού Χάρτη, 
μέχρι 9 τετραγωνικά εκατοστά. 
Η απεικόνιση του σήματος της κατασκευάστριας εταιρείας μέσα στο περίγραμμα του αριθμού 
παίκτη στο πίσω μέρος της φανέλας δεν θεωρείται διαφήμιση. 
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. 

9.  Οι Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αγώνων έχουν το δικαίωμα να κάνουν  έλεγχο χρήσης 
αναβολικών ουσιών ύστερα από έγκριση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α. 

10.  Συμμετοχή αθλητού σε αγώνα εννοείται ότι ο αθλητής έλαβε μέρος στον αγώνα και όχι η 
αναγραφή του ονόματός του στο φύλλο αγώνα. Ειδικά για το φύλλο αγώνα της 
χειροσφαίρισης που δεν προβλέπεται η αναγραφή της συμμετοχής, ο σημειωτής του αγώνα 
υποχρεούται κατά τους σχολικούς αγώνες να βεβαιώνει την συμμετοχή του αθλητή με ένα [Σ] 
στην στήλη " Νο ΠΑΙΚΤΩΝ " και δίπλα στον αριθμό του παίκτη μόλις αυτός εισέλθει στο 
γήπεδο πρώτη φορά για να αγωνιστεί. 

11.  Η Ο.Ε.Σ.Α. φροντίζει για την υποχρεωτική παρουσία γιατρού στους αγώνες αρμοδιότητάς της.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

Για τη συμμετοχή μαθητών-τριών είναι απαραίτητη η προσκόμιση από το συνοδό των παρακάτω 

δικαιολογητικών: 
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1.  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ   

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: 
α΄ Επώνυμο 
β΄ Όνομα 
γ΄ Όνομα πατέρα 
δ΄ Όνομα μητέρας 
ε΄ Ημερομηνία και έτος  γεννήσεως 
στ΄ Αριθμός μητρώου μαθητή 
ζ΄ Τάξη που φοιτά 
η΄      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 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). 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, θεωρημένη από τον 
Διευθυντή του σχολείου (Μόνο για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου). 

γ΄ Φωτοτυπία του δελτίου ατομικών στοιχείων, κάθε μαθητή που αναγράφεται στην κατάσταση 
συμμετοχής, μόνο της πλευράς που αναφέρονται τα στοιχεία του μαθητή, η αρχική του εγγραφή στο 
σχολείο, το σχολείο προέλευσης και τυχόν μετεγγραφές του μαθητή  (μόνο για μαθητές και μαθήτριες 
Λυκείου). 

δ΄ Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας σε σχολικές αθλητικές 
δραστηριότητες . 

 

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ   

Στις καταστάσεις αυτές αναγράφονται:   
α΄ Επώνυμο μαθητή – αθλητή (σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα) 
β΄ Όνομα μαθητή – αθλητή (σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα) 
γ΄ Όνομα πατέρα 
δ΄ Όνομα μητέρας 
ε΄ Ημερομηνία και έτος  γεννήσεως  
στ΄ Αριθμός μητρώου μαθητού 
ζ΄ Τάξη 
η΄ Αριθμός απουσιών [αδικαιολόγητων και δικαιολογημένων] μέχρι τρεις εργάσιμες ημέρες το πολύ 

πριν από τον αγώνα. 
θ΄ Αγώνισμα  
ι΄ Συνοδός καθηγητής 

Οι καταστάσεις υπογράφονται από τον ή τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου και 
υπογράφονται και σφραγίζονται από τον Διευθυντή του σχολείου. 

Οι καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν παραληφθεί από τις Οργανωτικές Επιτροπές των αγώνων δύο 
ημέρες πριν από την τέλεση των αγώνων ώστε να συμπληρωθούν τα πινάκια. Σε όλως ειδικές περιπτώσεις 
είναι δυνατόν να καθυστερήσει η αποστολή, αλλά για να γίνουν δεκτές οι συμμετοχές πρέπει να έχει 
προηγηθεί συνεννόηση μεταξύ του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και του Διευθυντή του Σχολείου.  
Οι μαθητικές - αθλητικές ταυτότητες παραδίδονται στον αρμόδιο Έφορο πριν από την τέλεση του 
αγωνίσματος και παραλαμβάνονται μετά την λήξη του αγωνίσματος.  Οι καταστάσεις συμμετοχής 
παραμένουν στην Οργανωτική Επιτροπή και διατηρούνται μαζί με τα πρωτότυπα των πινακίων των 
αγωνισμάτων τουλάχιστον για μία τριετία. 

 

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

Οι καταστάσεις αυτές συμπληρώνονται από το σχολείο σε όλες τις φάσεις.  Σε αυτές αναγράφονται:  
α΄ Επώνυμο μαθητή - αθλητή(σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα) 
β΄ Όνομα μαθητή - αθλητή(σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα) 
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γ΄ Όνομα πατέρα 
δ΄ Όνομα μητέρας 
ε΄ Έτος γεννήσεως. 
στ΄ Αριθμός μητρώου μαθητού. 
ζ΄ Τάξη. 
η΄ Αριθμός απουσιών (αδικαιολόγητων και δικαιολογημένων) μέχρι τρεις εργάσιμες ημέρες το πολύ πριν 

από τον αγώνα. (Μόνο για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου) 
θ΄ Ημερομηνία μετεγγραφής (Μόνο για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου)  ΠΡΟΣΟΧΗ:  Στην περίπτωση 

που μαθητής δεν είναι από μετεγγραφή αναγράφεται η λέξη «ΟΧΙ».  Σημείωση:  Στην περίπτωση που 
στην κατάσταση δεν αναφέρεται η λέξη «ΟΧΙ» για τους μαθητές που δεν προέρχονται από 
μετεγγραφή η κατάσταση δε γίνεται δεκτή. 

ι΄ Συνοδός καθηγητής  (Ο συνοδός καθηγητής είναι και προπονητής της ομάδας και ο μόνος που 
επιτρέπεται να κάθεται στον ειδικό χώρο με τους αναπληρωματικούς παίκτες της ομάδας) 
Οι καταστάσεις υπογράφονται από τον ή τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου και 
υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου. 
Ο Διευθυντής του Λυκείου επιπλέον βεβαιώνει ότι: 

α΄    Οι μαθητές για τους οποίους στη στήλη «Ημερομηνία Μετεγγραφής» αναγράφεται «ΟΧΙ», φοιτούν στο 
σχολείο από την Α΄ τάξη με αρχική εγγραφή και 

β΄    Οι μαθητές για τους οποίους στη στήλη «Ημερομηνία Μετεγγραφής» αναγράφεται ημερομηνία, έχουν 
δικαίωμα να λάβουν μέρος σε ομαδικά αθλήματα γιατί εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου 
11.2.1 της παρούσης Απόφασης. 
Οι καταστάσεις της παραγράφου αυτής, σε αγώνες Α΄ και Β΄ Φάσης πρέπει να κατατίθενται στη 
Γραμματεία του αγώνα είκοσι (20΄) λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα προκειμένου να 
συμπληρωθεί το φύλλο αγώνα, ενώ στους αγώνες Γ΄ Φάσης παραδίδονται στην Οργανωτική Επιτροπή 
των Αγώνων κατά την Τεχνική Σύσκεψη, πριν από την κλήρωση των αγώνων.  Οι μαθητικές - αθλητικές 
ταυτότητες και τα συνοδευτικά σε αυτές έγγραφα, παραδίδονται στη Γραμματεία του αγώνα ή στον 
Διαιτητή για το ποδόσφαιρο, είκοσι (20΄) λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα. Οι μαθητικές – 
αθλητικές ταυτότητες επιστρέφονται μετά την λήξη του αγώνα εκτός αν υπάρχει ένσταση 
πλαστοπροσωπίας για το μαθητή – αθλητή ή παραπέμπεται για αντιαθλητική συμπεριφορά.  Στην 
περίπτωση αυτή η μαθητική – αθλητική ταυτότητα παραδίδεται στην Οργανωτική Επιτροπή και 
επιστρέφεται μόνο μετά από απόρριψη της ένστασης ή λήξη της ποινής .  Οι καταστάσεις συμμετοχής 
και των δύο σχολείων (όσον αφορά στους αγώνες Α΄ και Β΄ Φάσης), επισυνάπτονται στο πρωτότυπο 
του φύλλου αγώνα και παραδίδονται στην Οργανωτική Επιτροπή και διατηρούνται τουλάχιστον για 
μία τριετία. 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

1. Την κάθε σχολική ομάδα στα ομαδικά αθλήματα στην κάθε φάση συνοδεύει καθηγητής 
Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί στο σχολείο και ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου.  Σε 
περίπτωση μη συμμετοχής των καθηγητών Φυσικής Αγωγής ο Διευθυντής μπορεί: 

1.α΄ Να ορίσει καθηγητή άλλης ειδικότητας που υπηρετεί στο σχολείο 
1.β΄ Σε περίπτωση που κανείς από το διδακτικό προσωπικό δεν δέχεται να συνοδεύσει την ομάδα, 

εφόσον πρόκειται για Δημόσιο Σχολείο, μπορεί να ζητήσει από την Ο.Ε.Σ.Α. να ορίσει συνοδό 
που να υπηρετεί σε άλλο σχολείο της Διεύθυνσης (Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας 
αναλόγως 

1.γ΄ Σε περίπτωση που παρά τις παραπάνω ενέργειες δεν βρεθεί λύση, η ομάδα δεν δύναται να 
συμμετάσχει σε αγώνες. 
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, στον ειδικό χώρο για τους αναπληρωματικούς παίκτες, ως 
προπονητής μπορεί να ευρίσκεται μόνο συνοδός που είναι καθηγητής του σχολείου ή έχει 
ορισθεί από την Ο.Ε.Σ.Α.  Μόνο σε αγώνα της Β΄ και Γ΄ Φάσης εκτός από τον προπονητή 
μπορεί να ευρίσκεται και δεύτερο άτομο, μέλος της Ο.Ε.Σ.Α. που συμμετέχει ως Αρχηγός της 
αποστολής. 

 

 



6 

2. Την κάθε σχολική ομάδα στα ατομικά αθλήματα στην Α΄ Φάση συνοδεύουν καθηγητές 
Φυσικής Αγωγής ή εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολείο και ορίζονται από τον 
Διευθυντή.  Στα ατομικά αθλήματα ο αριθμός των συνοδών είναι ένας συνοδός ανά δέκα (10) 
μαθητές.  Σε περίπτωση μη συμμετοχής των καθηγητών Φυσικής Αγωγής του σχολείου ο 
Διευθυντής μπορεί να ορίσει άλλα πρόσωπα όπως καθηγητή άλλης ειδικότητας. 

 
3. Στους αγώνες ατομικών αθλημάτων Β΄ και Γ΄ Φάσης τους συνοδούς ορίζει η Ο.Ε.Σ.Α. από τους 

καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στη Διεύθυνση.  Οι καθηγητές αυτοί θα πρέπει να 
έχουν ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα ή να είναι εν ενεργεία προπονητές στο 
συγκεκριμένο άθλημα ή να έχουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για το συγκεκριμένο 
άθλημα.  Η αναλογία συνοδών είναι ένας συνοδός για κάθε δέκα (10) αθλητές. Στην 
αποστολή της κάθε Διεύθυνσης περιλαμβάνεται και ένας (1) Αρχηγός της αποστολής. Στην 
περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας συνοδός θα πρέπει αρχηγός και συνοδός να είναι 
διαφορετικού φύλου, εκτός αν η αποστολή απαρτίζεται μόνο από αγόρια ή μόνο από 
κορίτσια που στην περίπτωση αυτή θα είναι άνδρας συνοδός για αγόρια ή γυναίκα συνοδός 
για κορίτσια. 

4. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. 
5. Όλα τα μέλη των Αγωνόδικων Επιτροπών (διαιτητές, κριτές και γραμματεία), εφόσον έχουν 

την Δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.   
6. Για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι συνοδοί καθηγητές την 

ημέρα των αγώνων ή την επομένη το αργότερο, πρέπει να προσκομίζουν  στην Ομάδα Φυσικής Αγωγής 

τα εξής: 

  Κατάσταση συμμετοχής εις διπλούν θεωρημένη από τον Δ/ντή του σχολείου. 

  Ημερολόγιο κίνησης εις διπλούν θεωρημένο από τον Δ/ντή του σχολείου. 

 Εισιτήρια του ΚΤΕΛ (στην απόδειξη να αναγράφεται το συνολικό κόστος των εισιτηρίων και ο 

αριθμός των μαθητών). 

 Φύλλο Αγώνα. 

7.  Η μετακίνηση μαθητικών ομάδων με ναυλωμένο λεωφορείο δεν επιτρέπεται, χωρίς την έγκριση της 

Ο.Ε.Σ.Α. 

8.  Οι δαπάνες τέλεσης των αγώνων καλύπτονται από την υπόλογο ΧΕΠ, κ. Δαγκάκη Αναστασία, 

καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, αποσπασμένης στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Έβρου, η οποία είναι και 

γραμματέας της Ο.Ε.Σ.Α. Έβρου. 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Ο τόπος και οι ημερομηνίες τέλεσης των αθλοπαιδιών Λυκείων αναφέρονται στους συνημμένους 

πίνακες.  

Για την τυχόν διεξαγωγή κάποιων από τα υπόλοιπα ολυμπιακά αθλήματα που θα  
πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με την οικεία Ομοσπονδία χωρίς κόστος για τον κρατικό 
προϋπολογισμό, θα αποσταλούν σχετικές προκηρύξεις από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.  
 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

1. Στους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί του κάθε αθλήματος και οι ειδικές διατάξεις της 

προκήρυξης του Υ.ΠΑΙ.Θ., που σε κάθε περίπτωση αντίθεσης με τους κανονισμούς αθλημάτων και 

πρωταθλημάτων, υπερτερούν έναντι κάθε άλλης διάταξης.  

2.  Όλοι οι μαθητές των ομάδων θα φέρουν ομοιόμορφη στολή του Σχολείου με ανάλογους αριθμούς και 

χωρίς διαφημίσεις.  

 



7 

3 Κάθε ομάδα απαρτίζεται από μαθητές-τριες του ιδίου σχολείου ως εξής: 

 Καλαθοσφαίριση 12 

 Πετοσφαίριση  12 

 Χειροσφαίριση  14 

 Ποδόσφαιρο  18 

 Ανώμαλος Δρόμος έως 5 μαθητές και έως 5 μαθήτριες 

 Κλασσικός Αθλητισμός 2 μαθητές και 2 μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα με τις εξαιρέσεις που 

αναφέρονται παρακάτω. 

 

4  Η διάρκεια των αγώνων είναι για: 

Καλαθοσφαίριση 

 
Διάρκεια αγώνα στους εσωτερικούς αγώνες των σχολείων, στην Α΄ και Β΄ Φάση των αγώνων και στην 
Γ΄ Φάση εκτός από τον τελικό και μικρό τελικό : 
Τέσσερις περίοδοι των οκτώ (8΄) λεπτών.  Μεταξύ της 1ης και 2ης περιόδου και μεταξύ της 3ης και 4ης 
περιόδου υπάρχουν διαλείμματα των δύο (2΄) λεπτών.  Μεταξύ της 2ης και 3ης περιόδου υπάρχει 
διάλειμμα δεκαπέντε (15΄) λεπτών. 

 
Ισοπαλία – παρατάσεις: 
Δίδονται παρατάσεις των πέντε (5΄) λεπτών μέχρι να υπάρξει νικήτρια ομάδα. Μεταξύ 4ης περιόδου 
και 1ης παράτασης, όπως και πριν από κάθε τυχόν επόμενη παράταση, υπάρχει διάλειμμα δύο (2΄) 
λεπτών. 

 
Σε όλους τους αγώνες με διάρκεια τεσσάρων περιόδων των οκτώ (8΄) λεπτών ισχύουν οι παρακάτω 
τροποποιήσεις στους διεθνείς κανονισμούς. 
α΄ Τα ατομικά σφάλματα παίκτη περιορίζονται στα τέσσερα (4).  Δηλαδή παίκτης που διέπραξε 

τέσσερα (4) σφάλματα προσωπικά ή τεχνικά θα ειδοποιείται από τον διαιτητή να εγκαταλείψει 
τον αγώνα. 

β΄ Τα ομαδικά σφάλματα σε μία περίοδο του αγώνα περιορίζονται και μία ομάδα βρίσκεται σε 
κατάσταση ποινής ομαδικών σφαλμάτων μόλις διαπράξει τρία (3) ομαδικά σφάλματα σε μία 
περίοδο.  Δηλαδή μετά το τρίτο σφάλμα τοποθετείται ο δείκτης των ομαδικών σφαλμάτων στο 
άκρο του τραπεζιού της Γραμματείας, πλησιέστερα προς τον πάγκο της ομάδας που το 
διέπραξε.  Ελεύθερες βολές θα δίδονται από το τέταρτο σφάλμα. 

 

Πετοσφαίριση 

 
Διάρκεια αγώνα στους εσωτερικούς αγώνες των σχολείων, στην Α΄ και Β΄ Φάση και στην Γ΄ Φάση 
εκτός από τον τελικό και μικρό τελικό: 
Δύο (2) νικηφόρα set των εικοσιπέντε (25) πόντων.  Σε περίπτωση που ο αγώνας φθάσει να είναι 1 - 1 
set, το τρίτο set διεξάγεται όπως προβλέπεται στους διεθνείς κανονισμούς για τη διεξαγωγή του 
πέμπτου set. [ Στους δεκαπέντε (15) πόντους ]. 

 

Χειροσφαίριση 

 
Διάρκεια αγώνα στους εσωτερικούς αγώνες των σχολείων, στην Α΄ και Β΄ Φάση  

  και στην Γ΄ Φάση εκτός από τον τελικό και μικρό τελικό: 
 Δύο (2) ημίχρονα των είκοσι πέντε (25΄) λεπτών. 

 
Ισοπαλία στους εσωτερικούς αγώνες των σχολείων, στην Α΄ και Β΄ Φάση και στην           
Γ΄ Φάση εκτός από τον τελικό και μικρό τελικό: 
Ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι χωρίς να δοθεί παράταση. 
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Ποδόσφαιρο 

Διάρκεια αγώνα στους εσωτερικούς αγώνες των σχολείων, στην Α΄ και Β΄ Φάση  
  και στην Γ΄ Φάση εκτός από τον τελικό και μικρό τελικό: 
  Δύο (2) ημίχρονα των τριάντα πέντε (35΄) λεπτών. 

 
Ισοπαλία στους εσωτερικούς αγώνες των σχολείων, στην Α΄ και Β΄ Φάση και  
στην Γ΄ Φάση εκτός από τον τελικό και μικρό τελικό: 
Ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι χωρίς να δοθεί παράταση. 

  

 Κλασικός Αθλητισμός 

 
 Αγώνες Α΄ Φάσης 

Το κάθε Λύκειο μετέχει με δύο ( 2 ) μαθητές - μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα οι οποίοι επιλέγονται από 
εσωτερική αθλητική δοκιμασία του κάθε σχολείου με βάση τον πίνακα  6  (Υ.Α. 9283/Δ5/20-01-2015 

του Υ.ΠΑΙ.Θ.). 
Δικαίωμα συμμετοχής έχει και τρίτος μαθητής ή μαθήτρια κατά αγώνισμα εφόσον έχει συμπεριληφθεί 

στην εξάδα των νικητών κατά τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες ή τους αγώνες Εφήβων - Νεανίδων ή 
Παίδων Κορασίδων του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. κατά το προηγούμενο έτος και έχει πετύχει τα όρια συμμετοχής για αγώνες 
νομού όπου προβλέπονται. 

Στην περίπτωση που για το ίδιο αγώνισμα υπάρχουν από ένα σχολείο περισσότερες συμμετοχές από 
τις προβλεπόμενες, η Ο.Ε.Σ.Α. έχει το δικαίωμα να εγκρίνει μέχρι δύο (2) επιπλέον συμμετοχές μετά από 
έγγραφη αίτηση του σχολείου στην οποία θα αναφέρονται οι επιδόσεις όλων των αθλητών που θα 
συμμετάσχουν στο αγώνισμα αυτό. 

Οι μαθητές των συνθέτων αγωνισμάτων (Δεκάθλου μαθητών και Επτάθλου μαθητριών) 
προκρίνονται απευθείας στους αγώνες της Β΄ Φάσης. 

Οι αγώνες διεξάγονται σε δύο ημέρες. 
 

Ο Ανώμαλος Δρόμος  

θα διεξαχθεί με τις εξής αποστάσεις : 4000μ. Αγόρια, 3000μ. Κορίτσια. 

        

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Κεντρικός στόχος είναι οι αγώνες να διεξάγονται (εφόσον αυτό είναι εφικτό και δεν 

παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου) με την παρουσία φιλάθλων, μετά από την 

κατάλληλη προεργασία από τη σχολική μονάδα και τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης, υπό την αυστηρή 

επιτήρηση των συνοδών, για την αποφυγή οποιασδήποτε εκτροπής.  

Οι σχολικοί αγώνες πρωτίστως στοχεύουν στη χαρά της συμμετοχής των μαθητών και των 

φιλάθλων και στη βιωματική προώθηση της Δια Βίου Άθλησης, του φίλαθλου πνεύματος και του 

σεβασμού του αντιπάλου. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επεισοδίων ή παρεκτροπών ισχύουν τα άρθρα 13 και 14 της  Υ.Α. 

9283/Δ5/20-01-2015 του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Σ.Α. ΕΒΡΟΥ 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 


