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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Α � Φάσης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ και ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας

Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας, Σχ. έτους 2018-2019»

 

 

Η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Β 
 ΑΘΗΝΑΣ έχοντας υπόψη 

• το άρθρο 35 του Π.Δ. 18/Φ.Ε.Κ.31/τ.Α΄/23

Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

• τα άρθρα 5 και 15 του νόμου 4547/Φ.Ε.Κ.102/τ.Α΄/12

υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις,

• την με αριθ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα 

«Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

• την Κ.Υ.Α. 2/5472/0022/03.02.2014

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

• την με αριθ. πρωτ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8.10.

Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 

προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου τ

μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

• το Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της Παιδείας και ειδικότερα στη

συμμετοχή και συνεργασία των σχολικών μονάδω

• τη σύσταση των Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και τον 

ορισμό Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχ. Αθλητισμού των Οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 

Εκ/σης, 

• την Υ.Α. με αρ. πρωτ. Φ/1/879/218391/Β1/19

πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2019 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων», 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
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ΚΟΙΝ: 

• Δ/νση Φυσικής Αγωγής 

• 2
ο

 ΠΕΚΕΣ 

 

 

Προκήρυξη Α � Φάσης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ και ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας

2019» 

Β 
 ΑΘΗΝΑΣ έχοντας υπόψη  

το άρθρο 35 του Π.Δ. 18/Φ.Ε.Κ.31/τ.Α΄/23-02-2018 με θέμα «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4547/Φ.Ε.Κ.102/τ.Α΄/12-06-2018 με θέμα «Αναδιοργάνωση των δομών 

υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις,

την με αριθ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα 

ιότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως 

την Κ.Υ.Α. 2/5472/0022/03.02.2014 (ΦΕΚ224/τ.Β/05.02.2014) «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» όπως 

353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 

προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών 

μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

το Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της Παιδείας και ειδικότερα στη

συμμετοχή και συνεργασία των σχολικών μονάδων τους σε κοινές αθλητικές διοργανώσεις

τη σύσταση των Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και τον 

ορισμό Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχ. Αθλητισμού των Οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 

879/218391/Β1/19-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΕΘ465ΠΣ-Ω7Χ) με θέμα «Κατανομή 

πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2019 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

02-2019 

Φ.24.1/3485 

ΕΠΑΛ της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας 

Προκήρυξη Α � Φάσης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, 

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ και ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου, για τη 

2018 με θέμα «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 

2018 με θέμα «Αναδιοργάνωση των δομών 

υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, 

την με αριθ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα 

ιότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως 

(ΦΕΚ224/τ.Β/05.02.2014) «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» όπως 

2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 

προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

ων διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών 

μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

το Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της Παιδείας και ειδικότερα στη 

ν τους σε κοινές αθλητικές διοργανώσεις 

τη σύσταση των Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και τον 

ορισμό Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχ. Αθλητισμού των Οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 

Ω7Χ) με θέμα «Κατανομή 

πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2019 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
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• Την απόφαση 200 1019.000112 και με αρ. πρωτ. 2/11786 -05/02/19 του Γενικού Λογιστηρίου του 

κράτους με θέμα: «Μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπολογισμού», 

• την Υ.Α. με αρ. πρωτ. 215784/Δ5/14-12-18 (ΑΔΑ: 6ΔΚΧ4653ΠΣ-Γ43) με θέμα «Συγκρότηση Κεντρικής 

Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων - Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ» σχ. έτους 2018-2019, 

• την πρώτη συνεδρίαση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20-12-18 και τη  σχετική 

εισήγηση της «για το σχεδιασμό την υποστήριξη και διοργάνωση Σχολικών Αθλητικών 

Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και Διεθνώς» για το σχολικό έτος 2018-2019 

• Την Υ.Α. (19738/Δ5, 8.2.2019) με θέμα «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – 

Κύπρου και άλλων Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2018-2019» 

• τις υπ’ αριθ. 1&2/11-2-2019 πράξη Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Β � Αθήνας 

• την με αρ. πρωτ. 2609/15-2-2019 (ΑΔΑ: ΨΟΘΔ4653ΠΣ-Λ5Μ) απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 

στον Λογαριασμό 2420908001  του Ειδικού Φορέα 1019-201-9900200.  

 

 

Προκηρύσσει 
 

την Α � Φάση Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ,  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ και ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 

ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου, για τη Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας, Σχ. έτους 2018-2019. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στους Πανελληνίους αγώνες ΓΕ.Λ. ΕΠΑ.Λ. ομαδικών & ατομικών αθλημάτων 

έχουν:  

 

• όλοι οι 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 

• οι οποίοι/ες έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία 

επόμενα. [Παράδειγμα: Το έτος 2019 μετέχουν μαθητές - μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2019 - 18 = 2001, 

2002 και 2003 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2004 και φοιτούν στην Α � τάξη Λυκείου]  

• έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος [π.χ. το σχολικό έτος 2018 - 2019 

λογίζεται σαν 2019],  

• 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’ αριθ. 

190677/Δ5/10.11.2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β �/21.11.2016) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1. σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. του myschool). 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. Για να εκτυπωθεί το 
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συγκεκριμένο έντυπο ακολουθούμε την εξής διαδρομή: Αναφορές Μαθητών, ► Έντυπα, Βεβαιώσεις, 

Τίτλοι ► Σχολική Αθλητική Ταυτότητα Λυκείου και στη συνέχεια επιλέγουμε τους μαθητές που μας 

αφορούν. 

2. Η βεβαίωση ιατρού πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από 

την ημέρα του αγώνα και μπορεί να είναι από ιατρό παθολόγο ή καρδιολόγο ή γενικής ιατρικής. Για 

τους μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α � τάξη Λυκείου και είναι γεννηθέντες-θείσες το 

2003, μπορεί να είναι και από παιδίατρο. 

3. υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (υπόδειγμα 9). Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα η κηδεμόνα θα 

παραμένει στο σχολείο καθώς ο Διευθυντής θα βεβαιώνει συμπληρώνοντας με τη ένδειξη «ΝΑΙ» το 

αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.  

4. Επιπλέον είναι απαραίτητη η προσκόμιση στην γραμματεία του αγώνα, φωτοτυπίας της αστυνομικής 

ταυτότητας ή διαβατηρίου. Από τα παραπάνω δικαιολογητικά, μόνο η κατάσταση συμμετοχής 

(υπόδειγμα 3), η σχολική αθλητική ταυτότητα και η φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, προσκομίζονται σε κάθε αγώνα.  

5. Κατάσταση συμμετοχής για το ομαδικό άθλημα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 3). Την κατάσταση 

συμμετοχής, θα την προσκομίζετε εκτυπωμένη – σφραγισμένη από τον Δ/ντη ως πρωτότυπη, κάθε 

φορά στην γραμματεία του κάθε αγώνα 30’ πριν την έναρξη. 

6. Λίστες ομάδων για τα τέσσερα ομαδικά αθλήματα (πίνακες 1α, 1β, 1γ, 1δ). Τις υποβάλλετε μία φορά, 

και συγκεκριμένα θα μας τις αποστείλετε ψηφιακά (αυστηρά μόνο σε μορφή αρχείου excel και επί του 

συνημμένου αρχείου που σας αποστέλλουμε) πλήρως συμπληρωμένη, μέχρι την 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.2.2019    και ώρα    13:00, και στο e-mail fysagogi@dide-v-ath.att.sch.gr 

 

προκειμένου να καταρτιστούν οι σχετικοί συγκεντρωτικοί για κάθε άθλημα πίνακες. 

 

Παράλληλα την προσκομίζετε μία φορά μόνο ως πρωτότυπη (με σφραγίδα), στην γραμματεία, 30’ 

πριν την έναρξη του πρώτου σας αγώνα. 

 

 

7. 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. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

 

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

• επιπλέον, ο/η κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ατομικό άθλημα και σε ένα 

αγώνισμα ή κατηγορία του ατομικού αθλήματος. 

• Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών στην Πετοσφαίριση είναι στη λίστα Είκοσι (20) και σε κάθε αγώνα 

στην κατάσταση συμμετοχής Δεκατέσσερις [14]. 

• Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών στην Καλαθοσφαίριση είναι στη λίστα Δεκαοκτώ (18) και σε κάθε 

αγώνα στην κατάσταση συμμετοχής Δώδεκα [12]. 

• Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών στην Χειροσφαίριση είναι στη λίστα Είκοσι δύο (22) και σε κάθε 

αγώνα στην κατάσταση συμμετοχής Δεκαέξι [16]. 

• Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών στο Ποδόσφαιρο είναι στη λίστα Είκοσι τέσσερις (24) και σε κάθε 

αγώνα στην κατάσταση συμμετοχής Δεκαοκτώ [18]. 
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• Δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση ή αλλαγή της σύνθεσης της λίστας με επιπλέον ή διαφορετικούς 

μαθητές/τριες μετά την έναρξη των επίσημων αγώνων της κάθε σχολικής ομάδας (Σε όλες τις φάσεις 

Α’-Β’-Γ’ των Πανελλήνιων Αγώνων ομαδικών Λυκείων).  

• Οι μετακινήσεις των μαθητών – αθλητών θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την 17.2 παράγραφο 

της 190677/Δ5, 10/11/16, με έγκριση του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών του 

σχολείου.  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

• Η κάθε ομάδα θα έχει μαζί της δυο φανέλες διαφορετικών χρωμάτων 

• Η κάθε ομάδα θα έχει μαζί της δικές της μπάλες για την προθέρμανση 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.Σ.Α.Δ. 

Δ/ΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ 

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΛΟΥΚΑΣ 
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