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ΘΔΜΑ: «Πποκήπςξη Α΄Φάζηρ σολικών αγώνυν Ποδοζθαίπος, Πεηοζθαίπιζηρ, 
Υειποζθαίπιζηρ και Καλαθοζθαίπιζηρ  Γενικών Λςκείυν & ΔΠΑ.Λ. σ. Έηοςρ 2019-
2020».            
          
      Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή  ρνιηθψλ  Αζιεηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Ο.Δ..Α.Γ) ηεο  Γ/λζεο  
Γ/ζκηαοΔθπ/ζεο Φζηψηηδαο έσονηαρ ςπότη: 
 

1. ην άξζξν 35 ηνπ Π.Γ. 18/Φ.Δ.Κ.31/η.Α΄/23-02-2018 κε ζέκα «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ 
Παηδείαο, 
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 
2. ηα άξζξα 5 θαη 15 ηνπ λφκνπ 4547/Φ.Δ.Κ.102/η.Α΄/12-06-2018 κε ζέκα «Αλαδηνξγάλσζε ησλ 
δνκψλ ππνζηήξημεο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο, 
3. ηελ κε αξηζ. πξση. 190677/Γ5/10.11.2016 (ΦΔΚ 3754/η.Β΄/21.11.2016) Τπνπξγηθή Απφθαζε 
κε 
ζέκα «Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο», 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 
4. ηελ Κ.Τ.Α. 2/5472/0022/03.02.2014(ΦΔΚ224/η.Β/05.02.2014) «Γαπάλεο ρνιηθψλ Αγψλσλ» 
φπσοηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 
5. ηελ κε αξηζ. πξση. Φ. 353.1./324/105657/Γ1/8.10.2002 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο 
Παηδείαοθαη Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα «Καζνξηζκφο ησλ εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη 
αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θαη 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη 
ΔΚ θαη ησλ ζπιιφγσλ ησλ δηδαζθφλησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 
6. ην Μλεκφλην πλεξγαζίαο Διιάδαο θαη Κχπξνπ ζηνλ ηνκέα ηεο Παηδείαο θαη εηδηθφηεξα ζηε 
ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπο ζε θνηλέο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο, 
7. Σν Ν. 4651/2019(ΦΔΚ Α΄209/19-12-2019)<< Kχξσζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνχ΄πνινγηζκνχ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο2020>>, 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 

----- 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

Α/ΘΜΗΑ ΚΑΗ Β/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

Γ/ΝΖ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΦΘΗΧΣΗΓΑ 
 ΣΜΖΜΑ Δ΄ ΔΚΠ/ΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ 

-------- 
Tαρ. Γ/λζε:  Κχπξνπ 85 
Σ.Κ. – Πφιε: 35132 - Λακία  
E-mail: proistfa@dide.fth.sch.gr  
Πιεξνθ.: ΤΦΑΥΑ Σζαδήμαρ Υπήζηορ, 
Ράπηεο Γεκήηξεο, Μπνινχηζνο Γήκνο                        
Σει.: 2231352841, 52839, 52846 
Fax: 2231352842               

 
 
 
 

    

             Λαμία,  12/2/2020 
          Απ.Ππυη: Φ24/ 1133 

 
    

 
 ΠΡΟ:  
 ΓΔΛ & ΔΠΑΛ απμοδιόηηηάρ μαρ 
 

Κοιν.:1.Τ.ΠΑΗ.Θ. - Δ/ΝΗ ΦΤ. ΑΓΩΓΗ 
2.ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

3.ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΤ ΕΡΓΟΤ κλ. ΠΕ11, 
του ΠΕΚΕ τερεάς Ελλάδας 
4.ΔΗΜΟ  ΛΑΜΙΕΩΝ 
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8. Σελ 2/90420/ΓΠΓΚ/19-12-2019 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα << Γηάζεζε ησλ 
πηζηψζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ πξνχ΄πνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 >>,  
9.Tελ ππ αξηζκ Φ.απνθ.8473/05-11-2019 ΑΓΑ: 78ΧΕ4653Π-11Γ Απφθαζε κε ζέκα 
πγθξφηεζε Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ρνιηθψλ Αζιεηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ  Φζηψηηδαο 
ζρνιηθνχ έηνπο 2019-2020, ηεο Πεξ/θήο Γ/λζεο Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπ/ζεο ηεξεάο Διιάδαο,  
11.ηελ Τ.Α κε αξ. πξση. 7725/Γ5/20-01-20 ( ΑΓΑ:ΩΝΤ146ΜΣΛΗ-Σ5Β) κε ζέκα <<πγθξφηεζε 
Κεληξηθήο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ρνιηθψλ Αζιεηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ-Κ.Ο.Δ..Α.Γ>> 
ζρ.έηνπο2019-2020.  
12. Σν ππ’ αξηζκ.11947/Γ5/28-01-2020 έγγξαθν ηεο Γ.Φ.Α. ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. κε ζέκα: «Πξνθήξπμε   
Παλειιήλησλ  Αγψλσλ  ΓΔ.Λ. & ΔΠΑ.Λ. Διιάδαο - Κχπξνπ θαη άιισλ ρνιηθψλ Αζιεηηθψλ 
Γξαζηεξηνηήησλ ζρνιηθνχ έηνπο 2019 -2020». 
13. Σελ ππ.αξηζκ. 1/ 11-02-2020 πξάμε ηεο Ο.Δ..Α.Γ. Φζηψηηδαο. 
14. Σελ ππ’ αξηζκ Φ2.2/817/11-02-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Γηεχζπλζεο Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπ/ζεο ηεξεάο Διιάδαο κε ΑΓΑ: ΦΚΑ746ΜΣΛΖ-ΑΛΔ 
15. Σελ ππ’ αξηζκ Φ2.2/818/11-02-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Γηεχζπλζεο Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπ/ζεο ηεξεάο Διιάδαο κε ΑΓΑ: ΦΡΠΣ46ΜΣΛΖ-Ο35 
16. Σελ ππ’ αξηζκ Φ2.2/819/11-02-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Γηεχζπλζεο Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπ/ζεο ηεξεάο Διιάδαο κε ΑΓΑ: ΧΚΜΑ46ΜΣΛΖ-5ΧΦ 
 

Π π ο κ η π ύ ζ ζ ε ι 
 
Σην Α΄ Φάζη ηυν Πανελλήνιυν σολικών Αγώνυν ΓΔ.Λ και ΔΠΑ.Λ. ζηα Ομαδικά 
Αθλήμαηα Ποδοζθαίπος, Υειποζθαίπιζηρ, Καλαθοζθαίπιζηρ, Πεηοζθαίπιζηρ ζσ. 
έηοςρ 2019-20 ηηρ Γιεύθςνζηρ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Φθιώηιδαρ. 
 
1.  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ καζεηέο  Λπθείσλ θαη ΔΠΑ.Λ. πνπ γελλήζεθαλ ηα έηε 2002, 
2003, 2004 θαη 2005 εθφζνλ θνηηνχλ ζηελ Α΄ηάμε Λπθείνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο θαη 
καζήηξηεο πξέπεη λα θνηηνχλ θαλνληθά. 
     Με ηελ πξνθήξπμε ησλ Παλειιήλησλ Αγψλσλ Λπθείσλ, θάζε ζρνιηθή κνλάδα καδί κε ηε 
δήισζε ζπκκεηνρήο ζε θάπνην νκαδηθφ άζιεκα ζηνπο αγψλεο Α’ θάζεο, ππνρξενχηαη λα 
απνζηέιιεη ζηε δηνξγαλψηξηα Ο.Δ..Α.Γ. ιίζηα κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο απφ ηνπο νπνίνπο/εο ζα 
γίλεηαη ε επηινγή ηεο θαηάζηαζεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε θάζε αγψλα.  
Ο κέγηζηνο αξηζκφο καζεηψλ/ηξηψλ αλά άζιεκα ζηε ιίζηα θαη ζηελ θαηάζηαζε ζπκκεηνρήο έρεη 
σο εμήο:  
Καιαζνζθαίξηζε:ζηε ιίζηα Γεθανθηψ ( 18 ) θαη ζε θάζε αγψλα Γψδεθα[ 12 ]  
Πεηνζθαίξηζε: ζηε ιίζηα Δίθνζη ( 20 ) θαη ζε θάζε αγψλα Γέθα ηέζζεξηο[ 14 ]  
Υεηξνζθαίξηζε: ζηε ιίζηα Δίθνζη δχν ( 22 ) θαη ζε θάζε αγψλα Γεθαέμη [ 16]  
Πνδφζθαηξν: ζηε ιίζηα Δίθνζη ηέζζεξηο ( 24 ) θαη ζε θάζε αγψλα Γέθα νθηψ [ 18 ] 

 
1.1.  Ο/Ζ κάθε μαθηηήρ/ηπια έσει δικαίυμα ζςμμεηοσήρ μόνο ζε ένα ομαδικό άθλημα. Όινη 
νη καζεηέο ησλ νκάδσλ ζα θέξνπλ νκνηφκνξθε ζηνιή ηνπ ρνιείνπ κε αλάινγνπο αξηζκνχο 
θαη ρσξίο δηαθεκίζεηο. Ο αξηζκφο δε ησλ καζεηψλ  πνπ κεηέρνπλ (αλά αγψλα) ζην 
Ποδόζθαιπο είναι δεκαοκηώ (18), ζηελ Πεηοζθαίπιζη δέκα ηέζζεπιρ (14), ζηελ  
Καλαθοζθαίπιζη δώδεκα (12), ελψ ζηελ Υειποζθαίπιζη δέκα έξι (16). 
 
1.1.2. Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ κε νκάδα Λπθείνπ ζε νκαδηθφ άζιεκα έρνπλ φινη νη καζεηέο 
θαη φιεο νη καζήηξηεο πνπ θνηηνχλ ζην Λχθεην απηφ κε πξψηε θαλνληθή εγγξαθή ή 
κεηεγγξαθή, ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 104/1979 (Φ.Δ.Κ. 23 η. Α΄ / 7-2-1979).   
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2. ΤΝΟΓΟΗ ΥΟΛΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 
 
 
2.1. Ομαδικά Αθλήμαηα  
 
2.1.1. Α΄ Φάζηρ  
 
       Σελ θάζε ζρνιηθή νκάδα ζηα νκαδηθά αζιήκαηα ζηελ Α’ θάζε ζπλνδεχεη ν θαζεγεηήο 
Φπζηθήο Αγσγήο πνπ ππεξεηεί ζην ζρνιείν θαη νξίδεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. ε 
πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο ησλ θαζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο ν Γηεπζπληήο κπνξεί λα νξίζεη 
θαζεγεηή άιιεο εηδηθφηεηαο πνπ ππεξεηεί ζην ζρνιείν.  
 
2.1.2. Β΄ και Γ΄ Φάζηρ  
   Σελ θάζε ζρνιηθή νκάδα ζηα νκαδηθά αζιήκαηα ζηελ Β’ θαη Γ΄ θάζε ζπλνδεχεη ν θαζεγεηήο 
Φπζηθήο Αγσγήο πνπ ππεξεηεί ζην ζρνιείν θαη νξίδεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη απφ 
έλαλ αξρεγφ απνζηνιήο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ νηθεία Ο.Δ..Α.Γ.  
   ε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο ησλ θαζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο ν Γηεπζπληήο κπνξεί λα νξίζεη 
θαζεγεηή άιιεο εηδηθφηεηαο πνπ ππεξεηεί ζην ζρνιείν.  
    ε πεξίπησζε πνπ θαλείο απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ δελ δέρεηαη λα ζπλνδεχζεη ηελ νκάδα, 
εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Γεκφζην ρνιείν, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηελ Ο.Δ..Α.Γ. λα νξίζεη ζπλνδφ 
πνπ λα ππεξεηεί ζε άιιν ζρνιείν ηεο Γηεχζπλζεο (Γεπηεξνβάζκηαο ή Πξσηνβάζκηαο αλαιφγσο).     
Αλ ε απνζηνιή απαξηίδεηαη κφλν απφ αγφξηα ή κφλν απφ θνξίηζηα ζα πξέπεη έλαο εθ ησλ δχν 
αλσηέξσ εθπαηδεπηηθψλ λα είλαη ηνπ ηδίνπ θχινπ.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, ζηνλ εηδηθφ ρψξν γηα ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο κπνξνχλ λα 
επξίζθνληαη, ν ζπλνδφο θαζεγεηήο θαζψο θαη ν αξρεγφο απνζηνιήο. 

2.2 Οη ζρνιηθνί αγψλεο πξσηίζησο ζηοσεύοςν ζηε ραξά ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 
καζεηψλ/ηξηψλ – αζιεηψλ/ηξηψλ θαη ησλ θηιάζισλ θαη ζηε βησκαηηθή πξνψζεζε ηεο δηα 
βίνπ άζιεζεο, ηος θίλαθλος πνεύμαηορ και  ηος ζεβαζμού ηος ανηιπάλος.  ’ απηφ ην 
πλεχκα παξαθαινχκε γηα ηε βνήζεηα ζαο ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ θαη ηην 
κόζμια ζςμπεπιθοπά μαθηηών/ηπιών και ηςσόν θιλάθλυν. 

    α)  Ομάδα συπίρ ζςνοδό δεν δύναηαι να ζςμμεηάζσει ζηοςρ αγώνερ. 

   β)  Οι ζςνοδοί ηυν ομάδυν είναι ςπεύθςνοι για ηην κόζμια ζςμπεπιθοπά ηυν 
μαθηηών αθληηών-αθληηπιών και μαθηηών θιλάθλυν ππιν, καηά ηη διάπκεια και μεηά 
ηον αγώνα.  

        ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Σην εςθύνη ηηρ ηςσόν παποςζίαρ μαθηηών θιλάθλυν ζηιρ 
κεπκίδερ καηά ηη διάπκεια διεξαγυγήρ ζσολικών αγώνυν αναλαμβάνοςν οι οπιζμένοι 
από ηον ζύλλογο διδαζκόνηυν ζςνοδοί καθηγηηέρ (έναρ ζςνοδόρ ανά 15 μαθηηέρ) 
ηυν εμπλεκομένυν ζσολείυν. ε πεπίπηυζη επειζοδίυν από αθληηέρ-ηπιερ ή ακόμα 
και από θιλάθλοςρ, ζύμθυνα με ηην Τποςπγική Απόθαζη 190677/Γ5/10-11-
2016(Φ.Δ.Κ. 3754/η.Β΄/21-11-2016) επιβάλλεηαι ποινή αποκλειζμού ηηρ ομάδαρ αλλά 
και ηος ζσολείος από ηο ζσολικό ππυηάθλημα. 

   γ)   Οι ζςνοδοί καθηγηηέρ είναι ζε διαηεηαγμένη ςπηπεζία θαζψο επίζεο θαη φια ηα 
κέιε ησλ Αγσλφδηθσλ Δπηηξνπψλ (δηαηηεηέο, θξηηέο θαη γξακκαηεία), εθφζνλ έρνπλ ηελ 
Γεκνζηνυπαιιειηθή ηδηφηεηα. 

ΑΔΑ: 6ΓΜΞ46ΜΤΛΗ-ΑΥΜ



 4 

3. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ ΑΓΧΝΔ 

  Γηα ηε ζπκκεηνρή καζεηψλ ή καζεηξηψλ ζε Παλειιήληνπο Αγψλεο, απαξαίηεηε είλαη :                    
1. ζσολική αθληηική ηαςηόηηηα (ε νπνία έρεη ελζσκαησζεί ζηα ΓΔΛ & ΔΠΑΛ ηνπ myschool.   
Οη ζρνιηθέο κνλάδεο λα απεπζχλνληαη ζην helpdesk ηνπ myschool γηα νπνηαδήπνηε 
δηεπθξίληζε. ηε ρνιηθή Αζιεηηθή Σαπηφηεηα αλαγξάθεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη ζην 
ζπγθεθξηκέλν πεδίν (πίζσ πιεπξά)ε βεβαίσζε ηαηξνχ φηη ζην καζεηή/ηξηα επηηξέπεηαη ε 
ζπκκεηνρή ζε αγψλεο. Η ηαηξηθή βεβαίσζε πξέπεη λα έρεη εκεξνκελία πνπ λα κελ 
ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα κήλεο απφ ηελ εκέξα ηνπ αγψλα. Η ηαηξηθή βεβαίσζε πξέπεη λα 
είλαη απφ Ιαηξφ παζνιφγν, θαξδηνιφγν, γεληθήο  ηαηξηθήο θαη παηδίαηξν γηα καζεηέο/ηξηεο πνπ 
θνηηνχλ γηα πξψηε θνξά ζηελ Α΄ ηάμε Λπθείνπ. 

2. ςπεύθςνη δήλυζη γονέα/κηδεμόνα ( επηζπλάπηεηαη ηο ςπόδειγμα 9 ηηρ 19067/Γ5/10-
11-2016), 

3. καηάζηαζη ζςμμεηοσήρ ηος ζσολείος για Ομαδικά αθλήμαηα (επηζπλάπηεηαη ηο  
ςπόδειγμα 3 ηηρ 19067/Γ5/10-11-2016). 

Δπιπλέον είναι απαπαίηηηη η πποζκόμιζη θυηοηςπίαρ ηηρ αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ ή 
διαβαηηπίος. 

  Οη καζεηέο/ηξηεο πξφζθπγεο πνπ θνηηνχλ θαλνληθά ζε Γεκφζην ή Ιδησηηθφ Γεληθφ Λχθεην 
(ΓΔΛ), Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην (ΔΠΑΛ) ή ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα αξκνδηφηεηαο ηνπ 
ΤΠ.Π.Δ.Θ. ζα πξνζθνκίδνπλ άδεηα δηακνλήο ή ηξίπηπρν πξνθαηαγξαθήο ή πιήξνπο 
θαηαγξαθήο  . 

4. ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ  

  Η θάζε νκάδα ζπγθξνηείηαη απφ καζεηέο ή καζήηξηεο ηνπ ζρνιείνπ αλεμάξηεηα απφ ην 
ηκήκα πνπ θνηηνχλ. 

  Αληηθαηάζηαζε παηθηψλ είλαη δπλαηή ζε θάζε αγψλα αξθεί λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ Λίζηα 
ηηρ ζσολικήρ ομάδαρ . πκκεηνρή αζιεηνχ ζε αγψλα ελλνείηαη φηη ν αζιεηήο έιαβε κέξνο 
ζηνλ αγψλα θαη φρη ε αλαγξαθή ηνπ νλφκαηφο ηνπ ζην θχιιν αγψλα. Δηδηθά γηα ην θχιιν αγψλα 
ηεο ρεηξνζθαίξηζεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε αλαγξαθή ηεο ζπκκεηνρήο, ν ζεκεησηήο ηνπ αγψλα 
ππνρξενχηαη θαηά ηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο λα βεβαηψλεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ αζιεηή κε έλα [] 
ζηελ ζηήιε " Νν ΠΑΙΚΣΩΝ " θαη δίπια ζηνλ αξηζκφ ηνπ παίθηε κφιηο απηφο εηζέιζεη ζην γήπεδν 

πξψηε θνξά γηα λα αγσληζηεί.  

  Γεν επιηπέπεηαι η ζςμπλήπυζη ηηρ λίζηαρ κε επηπιένλ καζεηέο/ηξηεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ 
επίζεκσλ αγψλσλ ηεο θάζε ζρνιηθήο νκάδαο ( ε φιεο ηηο θάζεηο Α’-Β’-Γ’ ησλ Παλειιήλησλ 
Αγψλσλ Λπθείσλ). 

 
 
5. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΓΧΝΑ – ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΔΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 
 
5.1.      ΚΑΛΑΘΟΦΑΗΡΗΖ 

5.1.1      Γηάξθεηα αγψλα ζηνπο εζσηεξηθνχο αγψλεο ησλ ζρνιείσλ, ζηελ Α΄ θαη Β΄ Φάζε ησλ 
αγψλσλ θαη ζηελ Γ΄ Φάζε εθηφο απφ ηνλ ηειηθφ θαη κηθξφ ηειηθφ : 
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  Σέζζεπιρ πεξίνδνη ησλ οκηώ (8΄) ιεπηψλ.  Μεηαμχ ηεο 1εο θαη 2εο πεξηφδνπ θαη κεηαμχ ηεο 
3εο θαη 4εο πεξηφδνπ ππάξρνπλ δηαιείκκαηα ησλ δχν (2΄) ιεπηψλ.  Μεηαμχ ηεο 2εο θαη 3εο 
πεξηφδνπ ππάξρεη δηάιεηκκα δεθαπέληε (15΄)  ιεπηψλ.      

  Ιζνπαιία – παξαηάζεηο : Γίδνληαη παξαηάζεηο ησλ πέληε (5΄) ιεπηψλ κέρξη λα ππάξμεη 
ληθήηξηα νκάδα.      

   Μεηαμχ 4εο πεξηφδνπ θαη 1εο παξάηαζεο φπσο θαη πξηλ απφ θάζε ηπρφλ επφκελε παξάηαζε 
ππάξρεη δηάιεηκκα δχν (2΄) ιεπηψλ. 

5.1.2       ε φινπο ηνπο αγψλεο κε δηάξθεηα ηεζζάξσλ πεξηφδσλ ησλ νθηψ (8΄) ιεπηψλ 
ηζρχνπλ νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο: 

α)    Σα αηομικά ζθάλμαηα παίθηε πεξηνξίδνληαη ζηα ηέζζεπα (4).  Γειαδή παίθηεο πνπ 
δηέπξαμε ηέζζεξα (4) ζθάικαηα πξνζσπηθά ή ηερληθά ζα εηδνπνηείηαη απφ ηνλ δηαηηεηή λα 
εγθαηαιείςεη ηνλ αγψλα. 

  β)    Σα ομαδικά ζθάλμαηα ζε κία πεξίνδν ηνπ αγψλα πεξηνξίδνληαη θαη κία  νκάδα 
βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε πνηλήο νκαδηθψλ ζθαικάησλ κφιηο δηαπξάμεη ηπία (3) νκαδηθά 
ζθάικαηα ζε μία πεπίοδο.   Γειαδή κεηά ην ηξίην ζθάικα  ηνπνζεηείηαη ν δείθηεο ησλ 
νκαδηθψλ ζθαικάησλ ζην άθξν ηνπ ηξαπεδηνχ ηεο  Γξακκαηείαο, πιεζηέζηεξα πξνο ηνλ 
πάγθν ηεο νκάδαο πνπ ην δηέπξαμε. Διεχζεξεο βνιέο ζα δίδνληαη απφ ην ηέηαξην ζθάικα. 

5.2.       ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ 

       Γηάξθεηα αγψλα ζηνπο εζσηεξηθνχο αγψλεο ησλ ζρνιείσλ, ζηελ Α΄ θαη Β΄ Φάζε  θαη 
ζηελ Γ΄ Φάζε εθηφο απφ ηνλ ηειηθφ θαη κηθξφ ηειηθφ : 

  Γύο (2) ληθεθφξα set ησλ εικοζιπένηε (25) πφλησλ. ε πεξίπησζε πνπ ν αγψλαο θζάζεη 
λα είλαη 1 - 1 set, ην ηξίην set δηεμάγεηαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο γηα 
ηελ δηεμαγσγή ηνπ πέκπηνπ set. ( ηνπο δεκαπένηε (15) πφληνπο ). 

5.3.       ΥΔΗΡΟΦΑΗΡΗΖ 

        Γηάξθεηα αγψλα ζηνπο εζσηεξηθνχο αγψλεο ησλ ζρνιείσλ, ζηελ Α΄ θαη Β΄Φάζε θαη ζηελ 
Γ΄ Φάζε εθηφο απφ ηνλ ηειηθφ θαη κηθξφ ηειηθφ: 

  Γύο (2) εκίρξνλα ησλ είκοζι πένηε ( 25΄) ιεπηψλ. Ιζνπαιία ζηνπο εζσηεξηθνχο αγψλεο 
ησλ ζρνιείσλ, ζηελ Α΄ θαη Β΄ Φάζε θαη ζηελ  Γ΄ Φάζε εθηφο απφ ηνλ ηειηθφ θαη κηθξφ ηειηθφ : 
Αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ησλ πέναληι ρσξίο λα δνζεί παξάηαζε. 

6.4.       ΠΟΓΟΦΑΗΡΟ 

        Γηάξθεηα αγψλα ζηνπο εζσηεξηθνχο αγψλεο ησλ ζρνιείσλ, ζηελ Α΄ θαη Β΄Φάζε θαη ζηελ 
Γ΄ Φάζε εθηφο απφ ηνλ ηειηθφ θαη κηθξφ ηειηθφ : 

  Γύο (2) εκίρξνλα ησλ ηπιάνηα πένηε ( 35΄) ιεπηψλ. Ιζνπαιία ζηνπο εζσηεξηθνχο αγψλεο 
ησλ ζρνιείσλ, ζηελ Α΄ θαη Β΄ Φάζε θαη ζηελ Γ΄ Φάζε εθηφο απφ ηνλ ηειηθφ θαη κηθξφ ηειηθφ : 
Αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ησλ πέναληι ρσξίο λα δνζεί παξάηαζε. 
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7. ΠΟΗΝΔ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΑΘΛΖΜΑΣΑ 

        Μαζεηήο, αζιεηήο -ηξηα πνπ απνβιήζεθε δελ αληηθαζίζηαηαη απφ άιινλ. 

        Μαζεηήο, αζιεηήο-ηξηα πνπ ζα απνβιεζεί απφ αγψλα γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ζε 
νπνηαδήπνηε Φάζε, απνθιείεηαη απφ φινπο ηνπο αγψλεο νκαδηθψλ θαη αηνκηθψλ αζιεκάησλ 
θαηά ηελ ίδηα ζρνιηθή ρξνληά. 

        Μαζεηήο, αζιεηήο-ηξηα πνπ ζα απνβιεζεί απφ αγψλα γηα ανάπμοζηη ζςμπεπιθοπά 
ζε νπνηαδήπνηε Φάζε θαη ε πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ αζιήκαηνο 
είλαη απφ πέληε ( 5 ) αγσληζηηθέο θαη άλσ απνθιείεηαη δε απφ φινπο ηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο 
γηα φζα ρξφληα είλαη καζεηήο. 

        Μαζεηήο, αζιεηήο-ηξηα πνπ ζα απνβιεζεί απφ αγψλα γηα θάζε άιιε αηηία, ηηκσξείηαη 
ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ αζιήκαηνο θαη επαλέξρεηαη κεηά ηελ έθηηζε ηεο 
πξνβιεπφκελεο πνηλήο. 

 

8. ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ ΥΟΛΗΚΧΝ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 

     Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, ην άββαην ή/θαη ηελ 
Κπξηαθή είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαθηλήζεηο καζεηψλ/καζεηξηψλ Γπκλαζίσλ θαη 
Λπθείσλ σο εμήο:  
     α) Δνηόρ οπίυν ηηρ οικείαρ Γιεύθςνζηρ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ, ζην πιαίζην ησλ 
ελδνζρνιηθψλ αγψλσλ, ησλ αγψλσλ ΑζινΠΑΙΓΔΊΑ, θαζψο θαη Αζιεηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη 
Γξάζεσλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην ΤΠ.Π.Δ.Θ., ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, με έγκπιζη ηος 
Γιεςθςνηή και ηος ςλλόγος Γιδαζκόνηυν Καθηγηηών ηος ζσολείος, έπεηηα απφ 
ελππφγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα. Οη κεηαθηλήζεηο απηέο κπνξνχλ λα 
πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ή εθηφο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο.  
     β) Δθηφο νξίσλ ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζην πιαίζην ησλ 
αγψλσλ ΑζινΠΑΙΓΔΊΑ, ησλ Παλειιήλησλ Αγψλσλ Λπθείσλ, θαζψο θαη Αζιεηηθψλ 
Πξνγξακκάησλ θαη Γξάζεσλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην ΤΠ.Π.Δ.Θ., ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο θαη ηηο εγθεθξηκέλεο πξνθεξχμεηο ησλ Οξγαλσηηθψλ Δπηηξνπψλ ρνιηθψλ Αγψλσλ, κε 
έγκπιζη ηος οικείος Γιεςθςνηή Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ. ηηο κεηαθηλήζεηο απηέο 
ζπκκεηέρνπλ ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο ή νκάδεο καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ, έπεηηα απφ ελππφγξαθε 
ζπλαίλεζε ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα θαη ζρεηηθή απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ Καζεγεηψλ. 
 
     

 9. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 α) ηνπο αγψλεο ηζρχνπλ νη επίζεκνη θαλνληζκνί ηνπ αζιήκαηνο θαη νη εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο 
πξνθήξπμεο ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. πνπ ζε θάζε πεξίπησζε αληίζεζεο κε ηνπο θαλνληζκνχο 
αζιεκάησλ θαη πξσηαζιεκάησλ ππεξηεξνχλ έλαληη θάζε άιιεο δηάηαμεο. 

 β) ρνιηθή νκάδα πνπ δήισζε ζπκκεηνρή ζε αγψλεο Α΄ θάζεο θαη δελ παξνπζηάζηεθε ζε 
πξνγξακκαηηζκέλν αγψλα  ή παξνπζηάζηεθε ρσξίο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ή ρσξίο 
ηνπο απαξαίηεηνπο γηα ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα αζιεηέο, κεδελίδεηαη. ε πεξίπησζε πνπ ε 
αξκφδηα Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ ηπειρ (3) 
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επγάζιμερ ημέπερ πξηλ απφ ηνλ αγψλα, φηη ε νκάδα αδπλαηεί λα αγσληζηεί θαη απνζχξεηαη, 
ν αγψλαο καηαηψλεηαη θαη ε αληίπαινο νκάδα πξνθξίλεηαη ζηνλ επφκελν γχξν ρσξίο αγψλα. 

 γ) ρνιείν πνπ δχν νκάδεο ηνπ κεδελίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 
(β) θαηά ην ίδην ζρνιηθφ έηνο, απνθιείεηαη απφ φια ηα νκαδηθά αζιήκαηα θαηά ην έηνο απηφ 
θαη νη νκάδεο πνπ κεδελίζηεθαλ απνθιείνληαη θαη θαηά ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο. Αγψλεο 
πνπ καηαηψζεθαλ δελ ππνινγίδνληαη. 

 δ) Η νκαδηθή θαηάζηαζε, νη καζεηηθέο αζιεηηθέο ηαπηφηεηεο θαη φια ηα ζπλνδεπηηθά 
δηθαηνινγεηηθά, πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζηε γξακκαηεία ή ζην δηαηηεηή γηα ην πνδφζθαηξν, 
20΄ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, γηα λα ζπκπιεξσζεί ην θχιιν αγψλα. Υσξίο ηε καζεηηθή 
αζιεηηθή ηαπηφηεηα θαη ηελ ηαηξηθή Βεβαίσζε δε ιακβάλεη θαλείο κέξνο ζηνπο ζρνιηθνχο 
αγψλεο. 

Μη πποζκόμιζη ηηρ ομαδικήρ καηάζηαζηρ ζςνεπάγεηαι μηδενιζμό ηηρ ομάδαρ συπίρ 
να γίνει ο αγώναρ.  

          

Οη  σολικέρ Aθληηικέρ  Tαςηόηηηερ επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπ αγψλα εκηόρ αν 
ππάξρεη έλζηαζε πιαζηνπξνζσπίαο γηα ην καζεηή/ηξηα – αζιεηή/ηξηα ή παξαπέκπεηαη γηα 
αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά, νπφηε ε καζεηηθή ηαπηφηεηα επηζηξέθεηαη κεηά ηελ απφξξηςε ηεο 
έλζηαζεο ή ηε ιήμε ηεο πνηλήο. 

   Οη νκαδηθέο Καηαζηάζεηο πκκεηνρήο θαη ησλ δχν ζρνιείσλ, επηζπλάπηνληαη ζην 
πξσηφηππν ηνπ θχιινπ αγψλα θαη παξαδίδνληαη ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή.  

     Κάζε θνξά πνπ πξνθξίλεηαη κία ζρνιηθή νκάδα, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη νέα 
Καηάζηαζη ςμμεηοσήρ ζπκπιεξσκέλε κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. 

ζη) Οηηδήπνηε δεν πξνβιέπεηαη κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε, ιζσύει η 190677/Γ5/10-11-
2016 Τ.Α. κε ζέκα: "Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο θαη Πξσηνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο". 

 

10.Σα ρνιεία πνπ αλαγξάθνληαη πξψηα ζην πξφγξακκα ησλ αγψλσλ ζεσξνχληαη 
γεπεδνχρα θαη έρνπλ ηελ επζχλε δηνξγάλσζεο ηνπ αγψλα. ε ζπλελλφεζε φκσο  κε ην 
θηινμελνχκελν ρνιείν κπνξεί λα γίλεη αιιαγή έδξαο θνηλή ζπλαηλέζεη γηα ιφγνπο 
πξαθηηθνχο, ιακβάλνληαο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ηνπ θαζψο 
θαη ηνλ νξηζκφ Γηπέδος, Γιαιηηηών, Γπαμμαηείαρ, Ηαηπού   θαη για ηην αποζηολή ηος 
θύλλος αγώνα και ηυν καηαζηάζευν ζςμμεηοσήρ ζηον Τπεύθςνο Φςζικήρ Αγυγήρ 
και σολικού Αθληηιζμού/ΤΦΑΥΑ. ε πεξίπησζε δπζθνιίαο ζηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα 
(π.ρ. εχξεζε δηαηηεηψλ ή ηαηξνχ ) λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ ΤΦΑΥΑ.  

 
 
11. Οη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ ζα ηεξεζνχλ απζηεξά ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ 
ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ ηηρ ηελικήρ Α΄ &  Β΄ θάζηρ. 
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ΧΡΑΡΗΟ ΑΓΧΝΧΝ 
 
Όλοι οι αγώνερ μεηαξύ ηυν ζσολείυν ενηόρ και εκηόρ ηος Γήμος Λαμιέυν θα έσοςν 

ώπα έναπξηρ ζηιρ 12:30. 

Παξαθαινχκε λα επηδείμεηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο αγψλεο πνχ έρνπλ νξηζζεί ζε 
ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (νη νπνίεο ζα ηεξεζνχλ απζηεξά) ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ ζηηο 
κεηαθηλήζεηο θαη ζηνλ νξηζκφ ησλ γεπέδσλ. 
     

 

     
Παξαθαινχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ενςπόγπαθα νη εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο Αγσγήο. 
 
 
                                                                                          
 
                                                                                          O ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
                                                                                                   κ.α.α.   
                                                                          Ζ Πποφζηαμένη ηος Σμήμαηορ Δ΄ 
                                                                                    Δκπαιδεςηικών θεμάηυν 
 
 
 
                                                                                    Καλογήπος Αικαηεπίνη 
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