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   Βζροια: 23-04-2015  
 Αρικμ. Πρωτ. 2504 /Φ.6.1  
 
 

ΠΡΟ:  
1. Διεφκυνςθ Φυςικισ Αγωγισ- 

Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.  
2. Δ/νςεισ Δ.Ε. τθσ Χϊρασ 

Ο.Ε..Α. τθσ Χϊρασ (μζςω των Δ/νςεων 
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ) 

3. Ομάδεσ Φυςικισ Αγωγισ τθσ Χϊρασ 
(μζςω των Δ/νςεων Β/κμιασ Εκπ/ςθσ) 

4. Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ 
Κφπρου (μζςω του Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.)  

 
 
ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ  

 
Θζμα : Προκήρυξη τελικήσ φάςησ (final four) πανελληνίων ςχολικών αγώνων (γ΄ φάςη) 

χειροςφαίριςησ μαθητών-τριων γενικών και επαγγελματικών λυκείων Ελλάδασ-Κφπρου, 

ςχολικοφ ζτουσ 2014-2015. 

 

Η Οργανωτικι Επιτροπι χολικϊν Αγϊνων Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Π.Ε. Ημακίασ, ζχοντασ 
υπόψθ:  

1. Σθ με αρ. πρωτ. 112843/Γ4/14-10-2005 Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα «χολικζσ Ακλθτικζσ 

Δραςτθριότθτεσ χολείων Β/κμιασ και Α/κμιασ Εκπ/ςθσ» όπωσ τροποποιικθκε και 

ςυμπλθρϊκθκε από τισ1755/Γ4/9-1-2006 (Φ.Ε.Κ. 16 /τ. Βϋ/13-1-2006), 132751/Γ4/8-12-2006 

(Φ.Ε.Κ. 1830 /τ. Βϋ/14-12-2006), 29348 / Γ4 / 16 – 3 - 2009 (ΦΕΚ 545 /τ.Βϋ/ 24-3-2009), 27750 

/Γ4/ 10- 3 -2010 (ΦΕΚ 365 ΣΒϋ/31-3-2010), 141081/Γ4/08-12-2011 / ΦΕΚ 2794/τ.Β’/8-12-

2011,41871/Γ4/11-4-2012(Φ.Ε.Κ.1296/τ.Βϋ/12-4-2012), 48930/Γ4/5.4.2013 / ΦΕΚ: 858/τ.Β’/10-

4-2013, 140897/Γ4/2-10-2013 (ΦΕΚ 2504/τ. Βϋ/7-10-2013) και 9283/Δ5/20-01-2015  

Τπουργικζσ Αποφάςεισ.  

2. Σθ με αρ. 2/5472/0022/3-2-2014(ΦΕΚ 224/τϋΒ/5-2-2014)ΚΤΑ με κζμα «Δαπάνεσ χολικϊν 

Αγϊνων». 

3. Σο με αρ. πρωτ. 168125/Γ4/16-10-2014 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Φυςικισ Αγωγισ του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

με κζμα «Προκιρυξθ Πανελλινιων χολικϊν Αγϊνων ΛΤΚΕΙΩΝ Ομαδικϊν Ακλθμάτων και  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ,            

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
 

mailto:grfa@dide.ima.sch.gr
http://www.grfaima.gr/
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      Δρόμου ςε Ανϊμαλο Ζδαφοσ Ελλάδασ και Κφπρου κακϊσ και «Αγϊνων ΑκλοΠΑΙΔΕΙΆ»  

      Δθμοτικϊν, Γυμναςίων και Λυκείων, ςχ. ζτουσ 2014-2015» 

4. Σο με αρ. πρωτ. 185206/Δ5/17-11-2014 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Φυςικισ Αγωγισ του 

Τ.ΠΑΙ.Θ. με κζμα «Ζνταξθ των Πανελλινιων χολικϊν Αγϊνων Λυκείων ςτο «Κοινωνικό 

χολείο» 

5. Σο με αρ. πρωτ. 185220/Δ5/17-11-2014 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Φυςικισ Αγωγισ του 

Τ.ΠΑΙ.Θ. με κζμα «Ενθμζρωςθ για τουσ Πανελλινιουσ χολικοφσ Αγϊνεσ Λυκείων Ελλάδασ και 

Κφπρου»  

6. Σο με αρ. πρωτ. 211618/Δ5/29-12-2014 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Φυςικισ Αγωγισ του 

Τ.ΠΑΙ.Θ. με κζμα «Ενθμζρωςθ για τθ ςυνζχεια των Πανελλινιων χολικϊν Αγϊνων Λυκείων 

Ελλάδασ και Κφπρου ςχ. ζτουσ 2014-15»  

7. Σο με αρ. πρωτ. 24958/Δ5/13-02-2015 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Φυςικισ Αγωγισ του 

Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με κζμα «Ενθμζρωςθ για τθ ςυνζχεια των Πανελλινιων χολικϊν Αγϊνων 

Λυκείων ςχ. ζτουσ 2014-15»  

8. Σθν απόφαςθ τθσ υπ.αρικμ. 8/18-2-2015 ςυνεδρίαςθσ τθσ Κ.Ο.Ε..Α. «Ενθμζρωςθ για τθν 

κλιρωςθ του ταμπλό των οκτϊ και τελικζσ φάςεισ των Παν. χολικϊν Αγϊνων ΛΤΚΕΙΩΝ 

ςχ.ζτ.2014-15» θ οποία ορίηει τισ θμερομθνίεσ διεξαγωγισ τθσ τελικισ φάςθσ ςτο άκλθμα τθσ 

Χειροςφαίριςθσ ςτθν Βζροια με διοργανϊτρια τθν Ο.Ε..Α. Ημακίασ. 

9. Σο με αρ. πρωτ. 55565/Δ5/03-04-2015 «Ζγκριςθ δαπανϊν για τθ διοργάνωςθ Γϋ φάςθσ των 

Πανελλινιων χολικϊν Αγϊνων Χειροςφαίριςθσ ΓΕ.Λ.- ΕΠΑΛ ςχ. ζτουσ 2014-2015». 

10. Σθν 12θ – 20/04/2015 πράξθ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ χολικϊν Αγϊνων Α/κμιασ και 

Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Π.Ε. Ημακίασ 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ  

Σθν Σελικι Φάςθ (Final Four) των Πανελλινιων χολικϊν Αγϊνων Χειροςφαίριςθσ Γενικϊν 

Λυκείων και ΕΠΑΛ Ελλάδασ - Κφπρου για το ςχολικό ζτοσ 2014-2015. 

ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ  

Από Σετάρτθ 29 Απριλίου 2015 ζωσ και Πζμπτθ 30 Απριλίου 2015  

ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 ΔΑΚ ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ (Βζροια τθλ.: 2331026230-2331026435), 

 ΔΑΚ ΒΙΚΕΛΑ (Μακροχϊρι τθλ.: 2331042111-2331041810), 
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ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ
 

Σθν Σετάρτη 29 Απριλίου 2015 και ϊρα 08:45, ςτο ΔΑΚ ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ, κα πρζπει να παρευρίςκονται 

όλεσ οι ομάδεσ που ςυμμετζχουν, με το ςφνολο των ακλθτϊν – τριων τουσ και το ςυνοδό 

Κακθγθτι τουσ, φορϊντασ τθ ςτολι τθσ ομάδασ του χολείου τουσ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΗΜΙΣΕΛΙΚΟΙ ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 

Σετάρτθ 29 Απριλίου 2015, 
Ώρα 11:00 π.μ. 

ΔΑΚ ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ 1Οσ ΗΜΙΣΕΛΙΚΟ ΑΓΟΡΙΩΝ 

Σετάρτθ 29 Απριλίου 2015 
Ώρα 13:00 π.μ. 

ΔΑΚ ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ 2Οσ ΗΜΙΣΕΛΙΚΟ ΑΓΟΡΙΩΝ 

Διαιτητζσ: κα οριςκοφν από τθν Οργανωτικι Επιτροπι των Αγϊνων  

ημειωτήσ: Παναγιωτίδου Ελιςάβετ 

Χρονομζτρησ: Καρράσ Φϊτιοσ 

Ιατρόσ: Ευγενιάδθσ Γεϊργιοσ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΗΜΙΣΕΛΙΚΟΙ ΚΟΡΙΣΙΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 

Σετάρτθ 29 Απριλίου 2015 
Ώρα 11:15 π.μ. 

ΔΑΚ ΒΙΚΕΛΑ 1Οσ ΗΜΙΣΕΛΙΚΟ ΚΟΡΙΣΙΩΝ 

Σετάρτθ 29 Απριλίου 2015 
Ώρα 13:15 π.μ. 

ΔΑΚ ΒΙΚΕΛΑ 2Οσ ΗΜΙΣΕΛΙΚΟ ΚΟΡΙΣΙΩΝ 

Διαιτητζσ: κα οριςκοφν από τθν Οργανωτικι Επιτροπι των Αγϊνων  

ημειωτήσ: Κοντοφλθ Ιωάννα 

Χρονομζτρησ: ιαφάρικασ Δθμιτριοσ 

Ιατρόσ: Μαλοφτασ Γεϊργιοσ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΜΙΚΡΟΙ ΣΕΛΙΚΟΙ (3η – 4η θέση) 

Πζμπτθ 30 Απριλίου 2015 
Ώρα 10:30 μ.μ. 

ΔΑΚ ΒΙΚΕΛΑ ΜΙΚΡΟ ΣΕΛΙΚΟ ΚΟΡΙΣΙΩΝ 

Πζμπτθ 30 Απριλίου 2015 
Ώρα 12:30 μ.μ. 

ΔΑΚ ΒΙΚΕΛΑ ΜΙΚΡΟ ΣΕΛΙΚΟ ΑΓΟΡΙΩΝ 

Διαιτητζσ: κα οριςκοφν από τθν Οργανωτικι Επιτροπι των Αγϊνων  

ημειωτήσ: Κοντοφλθ Ιωάννα 

Χρονομζτρησ: ιαφάρικασ Δθμιτριοσ 
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Ιατρόσ: Σςακελίδθσ Γεϊργιοσ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΛΙΚΟΙ 

Πζμπτθ 30 Απριλίου 2015 
Ώρα 11:00 μ.μ. 

ΔΑΚ ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ ΣΕΛΙΚΟ ΚΟΡΙΣΙΩΝ 

Πζμπτθ 30 Απριλίου 2015 
Ώρα 13:00 μ.μ. 

ΔΑΚ ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ ΣΕΛΙΚΟ ΑΓΟΡΙΩΝ 

Διαιτητζσ: κα οριςκοφν από τθν Οργανωτικι Επιτροπι των Αγϊνων  

ημειωτήσ: Παναγιωτίδου Ελιςάβετ 

Χρονομζτρησ: Καρράσ Φϊτιοσ 

Ιατρόσ: Ευγενιάδθσ Γεϊργιοσ 

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

τουσ αγϊνεσ ιςχφουν οι επίςθμοι κανονιςμοί πρωτακλθμάτων τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ 

Χειροςφαίριςθσ και οι κανονιςμοί και οι εγκφκλιοι του Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. που υπερτεροφν , ςε κάκε 

περίπτωςθ αντίκεςθσ, των κανονιςμϊν τθσ Ομοςπονδίασ και κάκε άλλθσ διάταξθσ του ακλιματοσ 

και πρωτακλιματοσ. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Μακθτζσ και μακιτριεσ Λυκείου, γεννθμζνοι/νεσ κατά τα ζτθ 1997-1998-1999 & 2000 με αρχικι 

εγγραφι ςτο ςχολείο ι μετεγγραφι ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ των ανωτζρω ςχετικϊν 

Τπουργικϊν Αποφάςεων. Κατά τθν θμζρα τθσ ςυμμετοχισ τουσ δεν πρζπει να ζχουν υπερβεί τισ 

εκατόν δεκατζςςερισ (114) απουςίεσ (δικαιολογθμζνεσ και αδικαιολόγθτεσ).  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 Αθλητική μαθητική ταυτότητα (υπόδειγμα 1) θ οποία υπογράφεται από τον κακθγθτι Φ.Α. 

και τον Διευκυντι και ςφραγίηεται από το Διευκυντι του ςχολείου. 

 Η ιατρικι βεβαίωςθ, είτε ςυμπλθρϊνεται ςτθν ακλθτικι μακθτικι ταυτότθτα, είτε 

επιςυνάπτεται ςε αυτι και βεβαιϊνει ο μακθτισ – ακλθτισ δεν παρουςιάηει κάποιο 

πρόβλθμα υγείασ που να μθν του επιτρζπει να λάβει μζροσ ςε αγϊνεσ. (όπωσ τροποποιικθκε 

με τθν &22 τθσ 1755/γ4/9-1-2006 Τπουργικισ απόφαςθσ ) Οι ιατρικζσ βεβαιώςεισ πρζπει να 

ζχουν πρωτότυπη ςφραγίδα και υπογραφή Ιατροφ και πρζπει να ζχουν υποχρεωτικά 

ημερομηνία εξζταςησ η οποία δεν θα υπερβαίνει το εξάμηνο από την ημζρα τζλεςησ του 

αγώνα. 

 Φωτοτυπία τησ Ελληνικήσ αςτυνομικήσ ταυτότητασ του μακθτι και των δφο πλευρϊν τθσ. 
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 Φωτοτυπία του δελτίου ατομικών ςτοιχείων, κάκε μακθτι/μακιτριασ που αναγράφεται 

ςτθν κατάςταςθ ςυμμετοχισ, μόνο τθσ πλευράσ που αναφζρονται τα ςτοιχεία τουσ (θ αρχικι 

τουσ εγγραφι ςτο ςχολείο, το ςχολείο προζλευςθσ και τυχόν μετεγγραφζσ τουσ). 

 Κατάςταςη ςυμμετοχήσ του χολείου (Τπόδειγμα 3). Η πρωτότυπθ ονομαςτικι κατάςταςθ 

ςυμμετοχισ των μακθτϊν/μακθτριϊν, πλιρωσ ςυμπλθρωμζνθ, υπογράφεται από τον 

κακθγθτι Φυςικισ Αγωγισ του ςχολείου, υπογράφεται και ςφραγίηεται από τον Διευκυντι 

του ςχολείου. 

 Τπεφθυνη δήλωςη του γονζα/ κηδεμόνα (Τπόδειγμα 9) 

Οι ςυνοδοί των ομάδων πρζπει να προςκομίςουν τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, πλιρωσ 

ςυμπλθρωμζνα, ςτθ Γραμματεία των αγϊνων τριάντα (30ϋ) λεπτά πριν τθν ζναρξθ του αγϊνα. 

Ό,τι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα προκιρυξθ, κα ρυκμίηεται από τθν Οργανωτικι Επιτροπι 

των Αγϊνων. 

Οι πρωτότυπεσ καταςτάςεισ ςυμμετοχισ των ςχολείων, μακθτριϊν - μακθτϊν, για τουσ αγϊνεσ, 

κα δοκοφν ςτθν Οργανωτικι Επιτροπι των Αγϊνων κατά τθν Σεχνικι φςκεψθ, πριν από τθν 

κλιρωςθ των αγϊνων. Οι μακθτικζσ- ακλθτικζσ ταυτότθτεσ και τα ςυνοδευτικά ςε αυτζσ 

ζγγραφα, επιςτρζφονται ςτουσ αρχθγοφσ των αποςτολϊν και πρζπει να παραδίδονται ςτθν 

Γραμματεία του αγϊνα, τριάντα (30ϋ) λεπτά πριν από τθν ζναρξθ του αγϊνα. 

Οι μακθτικζσ - ακλθτικζσ ταυτότθτεσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ του αγϊνα εκτόσ αν υπάρχει 

ζνςταςθ πλαςτοπροςωπίασ για τον μακθτι - ακλθτι ι παραπζμπεται για αντιακλθτικι 

ςυμπεριφορά. τθν περίπτωςθ αυτι θ μακθτικι - ακλθτικι ταυτότθτα παραδίδεται ςτθν 

Οργανωτικι Επιτροπι και επιςτρζφεται μόνο μετά τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ ι λιξθ τθσ ποινισ. 

 ΔΙΑΙΣΗΣΕ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 Οι διαιτθτζσ των αγϊνων ορίηονται από τθ Οργανωτικι Επιτροπι των Αγϊνων 

ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι τζςςερεισ ομάδεσ που κα προκφψουν από το ταμπλό των οκτϊ (8) και ςτα κορίτςια και ςτα 

αγόρια, μετά από κλιρωςθ που κα γίνει κατά τθ διάρκεια τθσ Σεχνικισ φςκεψθσ, κα 

ςυγκροτιςουν τα δφο ηευγάρια των θμιτελικϊν. Οι νικιτριεσ ομάδεσ κα αγωνιςτοφν ςτο μεγάλο 

τελικό για τισ κζςεισ 1θ και 2θ ενϊ οι θττθμζνοι κα αγωνιςτοφν ςτο μικρό τελικό για τισ κζςεισ 3θ 

και 4θ. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΚΕΨΗ 

 Η Σεχνικι ςφςκεψθ κα πραγματοποιθκεί τθν Σρίτθ 28 Απριλίου 2015 και ϊρα 20:30. τθ ςφςκεψθ 

κα λάβουν μζροσ Εκπρόςωποι του Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και τθσ Κ.Ο.Ε..Α., θ Οργανωτικι Επιτροπι των 

Αγϊνων Ημακίασ, ζνασ αρχθγόσ αποςτολισ ι ςυνοδόσ κακθγθτισ από τθν Ο.Ε..Α. κάκε Νομοφ 

που μετζχει ςτουσ αγϊνεσ του οποίου το όνομα του αναγράφεται ςτθν Κατάςταςθ υμμετοχισ, 

και εκπρόςωποι τφπου. 

Κατ’ αρχιν κα γίνει ενθμζρωςθ για κζματα που αφοροφν τθ διεξαγωγι των αγϊνων και ςτθ 

ςυνζχεια θ κλιρωςθ των ομάδων για τουσ θμιτελικοφσ. Επίςθσ κα διευκρινιςτοφν όςα δεν 

προβλζπονται από τθν παροφςα και τισ αναφερόμενεσ ςχετικζσ. 

ΕΜΦΑΝΙΗ ΟΜΑΔΩΝ 

Κάκε ομάδα πρζπει να ζχει δφο εμφανίςεισ διαφορετικοφ χρϊματοσ. Διαφιμιςθ οποιουδιποτε 

προϊόντοσ-εταιρίασ ι αναγραφι ονόματοσ ακλθτικοφ ςυλλόγου ςτισ εμφανίςεισ (φανζλα και 

φόρμα) ακλθτϊν απαγορεφεται. ε περίπτωςθ παράβαςθσ ο ακλθτισ υποχρεοφται ςε αλλαγι 

τθσ εμφάνιςθσ ι επικάλυψθ τθσ διαφιμιςθσ ι του ονόματοσ του ακλθτικοφ ςυλλόγου. ε άλλθ 

περίπτωςθ δεν του επιτρζπεται να λάβει μζροσ ςτον αγϊνα.
 
 

Η ονομαςτική κατάςταςη ςυμμετοχήσ και τα χρώματα τησ φανζλασ των ομάδων, θα πρζπει 

αρχικά να ςταλοφν με e-mail ςτο Σμήμα Φυςικήσ Αγωγήσ Δ.Δ.Ε. Ημαθίασ ή fax ςτο 2331078936, 

το αργότερο ωσ τισ 24/04/2015. 

 Τπενκυμίηεται ότι οι ομάδεσ που αναγράφονται πρϊτεσ μετά τθν κλιρωςθ των αγϊνων 

κεωροφνται γθπεδοφχοι και είναι υποχρεωμζνεσ να αλλάξουν εμφάνιςθ ςε περίπτωςθ που ζχουν 

το ίδιο χρϊμα εμφάνιςθσ με τθν ομάδα που κα κλθρωκεί δεφτερθ. 
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ΕΝΣΑΕΙ 

 Ενςτάςεισ υποβάλλονται και εκδικάηονται ςφμφωνα με τθν Τπουργικι Απόφαςθ. Ότι δεν 

προβλζπεται από τθν παροφςα προκιρυξθ, κα ρυκμίηεται από τθν Οργανωτικι Επιτροπι των 

Αγϊνων. 

  Η Δ/ΝΣΡΙΑ Δ.Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑ 
 
 
 
  ΑΝΑΣΑΙΑ Ε. ΜΑΤΡΙΔΟΤ 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΔΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 
2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΗΜΑΘΙΑ 
3. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΗΜΑΘΙΑ 
4. Κ.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΤ ΒΕΡΟΙΑ 
5. ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΗ ΒΕΡΟΙΑ 
6. ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑ 
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