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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
------------------------------

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΣ:
1. Δ/ΝΤΕΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Ν. ΞΑΝΘΗΣ

------------------------------

Διεύθυνση
Τ.Κ. - Πόλη
Πληροφορίες
Τηλ
Mail

: Διοικητήριο/Γραφείο 229
: 67100 - Ξάνθη
: Πέτσιος Αθανάσιος
: 2541350307
: grfa@dide.xan.sch.gr

ΚΟΙΝ:
1. Δ/ΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠ.Π.Ε.Θ
2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Φ.Α.
ΘΡΑΚΗΣ
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α.Μ.Θ.

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ -ΕΠΑΛ Ομαδικών και Ατομικών
Αθλημάτων Ξάνθης σχολικού έτους 2017 -2018»

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης που
συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ .πρωτ, 9010/Φ.24.1/08-11-2017 και τροποποιήθηκε με την υπ' αρ
πρωτ. 10499/Φ.24.1/22-12-17

απόφαση του Δ/ντή της Περ/κής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας

Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις της αριθ. 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 αριθ. 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 την αριθ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΠ/24.02.2016 (ΦΕΚ 516/ τ.
Β΄/ 01.03.16) Κοινή Υπουργική Απόφαση και με την αριθ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016
(ΦΕΚ 2582/ τ. Β΄/ 22.08.16),

3. τις διατάξεις της αριθ. πρωτ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002 απόφασης του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων
και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

4. το Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της Παιδείας και ειδικότερα στη
συμμετοχή και συνεργασία των σχολικών μονάδων τους σε κοινές αθλητικές διοργανώσεις,

5. τη σύσταση των Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Ο.Ε.Σ.Α.Δ.)
και των Ομάδων Φυσικής Αγωγής (Ο.Φ.Α. )των Οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας
Εκ/σης.

6. το υπ΄αρθμ. 13996/Δ5/21/1/2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Ενημέρωση για τους
Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕΛ- ΕΠΑΛ Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2017- 2018».

Προκηρύσσει
Αγώνες ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ,

μαθητών και μαθητριών των Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑΛ του Ν. Ξάνθης για το σχολικό έτος 2017-2018, ως εξής:

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες ΓΕΛ & ΕΠΑΛ θα διεξαχθούν
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ:

Αθλητικό κέντρο «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ»

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ:

Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ:

Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.)

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: Αθλητικό Κέντρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»
ΣΤΙΒΟΣ: Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.)
Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων θα σας αποσταλεί τις επόμενες μέρες.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν:
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: από 05/02/2018 έως 06/02/2018
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: από 07/02/2018 έως 28/02/2018
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: από 01/03/2018 έως 30/03/2018
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: από 01/03/2018 έως 30/03/2018
ΣΤΙΒΟΣ: από 01/03/2018 έως 30/03/2018
Όλες οι ομάδες θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο, 40 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, έχοντας
μαζί τους τα δικαιολογητικά συμμετοχής των μαθητών.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: Διάρκεια αγώνα στην Α΄και Β΄φάση: δύο (2) νικηφόρα σετ των εικοσιπέντε (25)
πόντων.
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: Διάρκεια αγώνα στην Α΄ και Β΄ φάση: τέσσερις (4) περίοδοι των οκτώ (8) λεπτών
με ανάπαυλα δεκαπέντε (15) λεπτών μεταξύ 2ου και 3ου 8λεπτου και δυο (2) λεπτών μεταξύ 1ης-2ης
και 3ης – 4ης περιόδου. Σε περίπτωση ισοπαλίας δίνονται παρατάσεις πέντε (5) λεπτών μέχρι να
υπάρξει νικήτρια ομάδα.
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: Διάρκεια αγώνα: δύο (2) ημίχρονα των εικοσιπέντε (25) λεπτών, με ανάπαυλα δέκα
(10) λεπτών. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτυ.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: Διάρκεια αγώνα στην Α΄και Β΄φάση: Δύο (2) ημίχρονα των τριανταπέντε (35) λεπτών.
Σε περίπτωση ισοπαλίας στην 1η και 2η φάση, ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτυ, χωρίς να
δοθεί παράταση.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΘΛΗΜΑ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: Λίστα 20 στον αγώνα Δεκατέσσερις (14)

Οι μαθητές που
συμμετέχουν πρέπει να

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: Λίστα 18 στον αγώνα Δώδεκα (12)

αναγράφονται στη
λίστα, την οποία

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ:

Λίστα 22 στον αγώνα Δεκαέξι (16)

θα προσκομίζει ο
συνοδός ΚΦΑ στην

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ:

Λίστα 24 στον αγώνα Δεκαοκτώ (18)

επιτροπή των
αγώνων πριν από κάθε
Διοργάνωση.

Επισημαίνεται ότι κάθε μαθητής/τρια μπορεί να δηλωθεί μόνο σε μία λίστα από τα ανωτέρω
Ομαδικά Αθλήματα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
·1 Δικαίωμα συμμετοχής
·2 Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες Λυκείων έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες που
γεννήθηκαν κατά τα έτη 2000, 2001, 2002 και 2003 εάν φοιτούν στην Α΄ Λυκείου.
·3 Κάθε μαθητής ή μαθήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα ομαδικό και σε ένα ατομικό
άθλημα.
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·4 Δικαιολογητικά συμμετοχής
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Για τη συμμετοχή μαθητών ή μαθητριών σε Πανελλήνιους Αγώνες, απαραίτητη είναι:
1.Η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα.
2. Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας σε Πανελλήνιους
Σχολικούς Αγώνες ( η οποία παραμένει στο σχολείο).
3.Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ατομικά αθλήματα
4. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ομαδικά αθλήματα
5. 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
ΥΠ.Π.Ε.Θ θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
Η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα (παράρτημα) προσκομίζεται σε κάθε σχολική αθλητική
δραστηριότητα εκτός σχολείου, που συμμετέχει ο μαθητής/τρια. Η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα
συμπληρώνεται σε κάθε τάξη της βαθμίδας φοίτησης του μαθητή/τριας πριν τη συμμετοχή του/της
σε Πανελλήνιους Αγώνες. Σε αυτήν, πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του σχολείου, να έχει
επικολληθεί πρόσφατη φωτογραφία του/της μαθητή/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΄ Αριθμός ταυτότητας η διαβατηρίου.
Η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται σε κάθε τάξη, από το Διευθυντή του
σχολείου.
Στην αθλητική μαθητική ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο
πεδίο (πίσω πλευρά) η Βεβαίωση ιατρού ότι στον μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες.
Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και
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παιδίατρο για μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη Λυκείου. Η ιατρική
βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την
ημέρα του αγώνα. Η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα διατηρείται κατά τη διάρκεια φοίτησης του
μαθητή/τριας στη συγκεκριμένη βαθμίδα Εκπαίδευσης και επιστρέφεται στο μαθητή/τρια με την
αποφοίτησή του/της.
Οι πρωτότυπες Δηλώσεις Συμμετοχής

καθώς και η Αθλητική Μαθητική Ταυτότητα

(θεωρημένη από Διευθυντή και Ιατρό) θα κατατεθούν στις αρμόδιες Επιτροπές Οργάνωσης των
Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Λυκείων.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής σχολείου στα ομαδικά και στα ατομικά αθλήματα βρίσκονται στο
τέλος της Δ5.
·5 Ακυρώσεις συμμετοχής
Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής μιας ομάδας, ο καθηγητής φυσικής αγωγής συνοδός
της ομάδας, υποχρεούται να ενημερώσει την Ομάδα Φυσικής Αγωγής μια βδομάδα νωρίτερα. Σε
αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την 112843/Γ4/14-10-2005
απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ κυρώσεις.
4. Μετεγγραφές μαθητών
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες που φοιτούν στο
σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.

5. Συνοδείες
Η διαδικασία ορισμού των συνοδών σχολικών ομάδων, καθώς και οι αρμοδιότητες και οι
υποχρεώσεις αυτών, περιγράφονται στην παράγραφο 10 της απόφασης.Δ5
·6 Ενστάσεις
Η διαδικασία των ενστάσεων που προβλέπεται, περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο
16.1ΚΑΙ 16.2 της απόφασης Δ5
·7 Ποινές
Οι ποινές που προβλέπονται για αντικανονική συμμετοχή, ανάρμοστη συμπεριφορά και για
μη συμμετοχή σχολείου σε δηλωμένο αγώνα, περιγράφονται στην παράγραφο 12 της απόφασης.
·8 Δαπάνες
Όπως περιγράφεται ΦΕΚ/τ.β΄/6765/01-03-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και
του Υπουργείου Οικονομικών.
·9 Υποχρεώσεις ομάδων
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Κατά τη διεξαγωγή των αγώνων, κάθε ομάδα υποχρεούται να φέρει ομοιόμορφη στολή για
όλους τους μαθητές της, καθώς και ανάλογες μπάλες για την προθέρμανσή της.
·10 Αλλαγές προγράμματος
Αν υπάρχουν αλλαγές στο πρόγραμμα των αγώνων του πρωταθλήματος (ημερομηνίες, ώρα
και χώρος διεξαγωγής των αγώνων), αυτές θα γνωστοποιούνται έγκαιρα.
Η εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ που αφορά την διεξαγωγή Αθλητικών δραστηριοτήτων σχολείων
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης (Δ5), καθώς και τυχόν τροποποιήσεις, διατίθεται από την ΟΦΑ Ν.
Ξάνθης προς κάθε ενδιαφερόμενο.
Παρακαλούνται να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι καθηγητές φυσικής αγωγής των σχολείων σας.

Ο Δ/ντής Δ.Ε Ξάνθης

Παπαθανασίου Γεώργιος

