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    ΘΕΜΑ:   «Προκήρυξη Α΄ Φάσης   Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Κλασσικού Αθλητισμού σχ. έτους       

                   2013-14  και ενημέρωση  για τη Β’ και Γ’ Φάση  των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων                        

                   Πετοσφαίρισης». 
 

  

   Καλείστε όπως προβείτε  στην Προκήρυξη  της Α΄ Φάσης  του αθλήματος του Κλασσικού 

Αθλητισμού  Λυκείων σύμφωνα με την παράγραφο 4.9.1 της υπ’ αρ. 48930/Γ4/5-4-2013 (ΦΕΚ 

858/τ.Β΄/10-4-2013), η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 

/3/2014. Οι αγώνες, εφόσον είναι δυνατόν, να γίνουν σε στάδιο με ΤΑΡΤΑΝ. 

 

   Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 576/25-2-2014 έγγραφο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. που εστάλη στην υπηρεσία μας  η Β’ 

και  Γ’ Φάση  των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων  Κλασσικού Αθλητισμού του τρέχοντος σχολικού 

έτους θα αποτελέσουν πρόκριση των μαθητών-τριών για τη συμμετοχή τους στους προκριματικούς 

των Ολυμπιακών Ημερών Νεότητας που θα διεξαχθούν στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν από  

30/5/2014 έως 1/6/2014, προκειμένου να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στην Τελική Φάση της εν 

λόγω διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί στην Κίνα από 18 έως 28/8/2014. 

 

     Η  Κ.Ο.Ε.Σ.Α  στην 8
η
/6-3-2014 πράξη της ,αποφάσισε όπως η Β’ Φάση του Κλασσικού Αθλητισμού 

θα διεξαχθεί στις 8-9 Απριλίου σε επτά ομίλους σύμφωνα με την ως άνω Υ.Α και η Γ’ Φάση στις 6-7 

Μαΐου 2014 ( ο τόπος θα ανακοινωθεί σε επόμενο έγγραφο μας). 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ Γ’ 

 

 

Ταχ. Δ/νση      : Α. Παπανδρέου 37                              

Τ.Κ. – Πόλη      : 151 80 - Μαρούσι 

Email               :  physea@minedu.gov.gr                

Πληροφορίες :  Χ. Αγγελή   210-3443090            

                            Ε. Σταμοπούλου 210-3442209     

   FAX               :  210-3442210 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

ΠΡΟΣ :  1)  Διευθυντές  Β’ θμιας  Εκπαίδευσης  της  Χώρας                

                     (να ενημερωθούν οι υπεύθυνοι της Oμάδας   Φυσικής  Αγωγής) 

2)  Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου            

Email: nmegalemos@moec.gov.cy,  , annapoiriazi@hotmail.com 

FAX    00357 22800862  

ΤΗΛ.00357 22800734, 00357 22800792, 00357 99435357(κιν.) 

   

 ΚΟΙΝ:   1)   Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της  Χώρας (να  

ενημερωθούν οι  Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής)  

2)   ΣΕΓΑΣ  

FAX:   210 9359346,9359302,9320636 

 ΤΗΛ.210-9342980   

Email:segas-gr@otenet.gr 



     Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την τροποποίηση των τεχνικών άρθρων της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF) γίνεται αντικατάσταση του αγωνίσματος του Οκτάθλου από το Δέκαθλο 

το οποίο θα διεξάγεται σε δύο συνεχόμενες ημέρες ως ακολούθως: 

1
η
 ημέρα: 100μ,άλμα εις μήκος, σφαιροβολία, άλμα εις ύψος, 400μ 

2
η
 ημέρα:  110μ με εμπόδια, δισκοβολία, άλμα επί κοντώ, ακοντισμός, 1500μ 

 

     Στους  πίνακες  που σας επισυνάπτουμε και αφορούν την Α΄ Φάση, πρέπει να γίνει καταγραφή 

ΟΛΩΝ  των συμμετεχόντων μαθητών-τριών ανά αγώνισμα καθώς και η  κατάταξη, η επίδοση και η 

αναγραφή ότι προκρίθηκε σύμφωνα με τον πίνακα ορίων 6 για τη συμμετοχή στη Β’ Φάση της υπ’ 

αρ. 48930/Γ4/5-4-2013 (ΦΕΚ 858/τ.Β΄/10-4-2013) Υ.Α. 

    Οι σφραγισμένοι και υπογεγραμμένοι από το Δ/ντη Β/θμιας Εκπαίδευσης πίνακες  πρέπει να  

αποσταλούν  στις διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α των επτά (7) ομίλων, καθώς και στη Δ.Φ.Α 

physea@minedu.gov.gr  σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα έως την 3η Απριλίου 2014.  

     Στο διαβιβαστικό που θα συνοδεύει τους πίνακες να αναγράφεται εάν στη Διεύθυνσή σας 

διεξήχθησαν ΟΛΑ  τα αγωνίσματα των αγοριών και ΟΛΑ τα αγωνίσματα των κοριτσιών ή ποιά 

αγωνίσματα ΔΕΝ διεξήχθησαν .   

      

     Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η Β’ φάση της Πετοσφαίρισης πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο 

μέχρι την Τρίτη 18/3/2014 καθώς την Τετάρτη 19/3/2014 θα διεξαχθεί στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α η κλήρωση του 

ταμπλό των οκτώ που θα αφορά όλα τα ομαδικά αθλήματα. 

Το Final-Four της Πετοσφαίρισης θα διεξαχθεί στην Αθήνα με διοργανώτρια την Ο.Ε.Σ.Α Α’ Αθήνας 

από 26 έως 28 Μαρτίου 2014. 

     Θα ακολουθήσει προκήρυξη από την διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α Α’ Αθήνας με όλες τις λεπτομέρειες 

των αγώνων. 

  

  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

 

                                                                                                            ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ                                                                                                                                            

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


