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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη 58ων Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Κλασσικού Αθλητισμού 
μαθητών - τριών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων Ελλάδας – Κύπρου, σχολικού 
έτους  2014 - 2015» 

 
 

             Η  Οργανωτική  Επιτροπή  Σχολικών  Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) Αχαΐας, έχοντας υπόψη:  
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ.2 και του άρθρου 63 του Ν. 1566/1985 «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30-9-1985 

2. Την  931/Γ4/13-11-1986 κανονιστική απόφαση περί «Σχολικών Αθλητικών Εκδηλώσεων» (ΦΕΚ 99 τ.Β΄/26-2-1987) 
που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 1824/1988 ΦΕΚ 296 τ.Α΄/30-12-1988. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄/13-2-2002). 
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.21/ΚΔ/7799/09-09-2014 με Θέμα « Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων 

Αχαΐας, σχολ. Έτους 2014-2015» της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης Αχαΐας και όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί. 

5. Την υπ’ αριθμ. 2/5472/0022 Κ.Υ.Α Απόφαση περί Δαπανών Σχολικών Αγώνων ( ΦΕΚ 224/Τ.Β΄/5-2-2014) 
6. - - /16-10-02΄) Υπ. Απόφαση περί μαθητικών 

μετακινήσεων. 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Α’/ΘΜΙΑΣ & Β’/ΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

_____________ 

 
                                                      Πάτρα  30-4-2015 
                                                      Αρ. Πρωτ.:  5432 
                                                          
 
 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΧΑΪΑΣ 

                  ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

Διεύθυνση:   Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου 
Τ.Κ. 262 23, Πάτρα 

Τηλέφωνο:   2610465850, 2610465842 
FAX: 2610465835 

Website: http://dide.ach.sch.gr/grfapatr 
E-mail: grafeiofa@dide.ach.sch.gr 

Πληροφορίες: κος Μιχαλόπουλος Γιώργος 

ΠΡΟΣ : 
1. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

- Κ.Ο.Ε.Σ.Α. 
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ δια του  Υ.ΠΑΙ.Θ. 
3. Δ/νσεις  Β’/θμιας  Εκπ/σης  της Χώρας 
4. Τις Ο.Ε.Σ.Α  της Χώρας ( μέσω των Δ’/νσεων )   Έδρες 

τους. 
5. Τις Ομάδες Φυσικής Αγωγής της Χώρας 

 
ΚΟΙΝ:   1.    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

2. ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α’/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

3. Δ/ΝΣΗ Α’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  

4. ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

( μέσω των Δ’/νσεων )  
5. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ  
6. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΑΪΑΣ 

7. Σ.Ε.Γ.Α.Σ – Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ Βόρ. Πελοποννήσου 

8. Μ.Μ.Ε.  

9. 6η Υ.Π.Ε. 

10. Ερυθρός Σταυρός (Παράρτημα Πάτρας) 

11. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)  

12. Σύνδεσμος Κριτών Κλασσικού Αθλητισμού Βόρειας 

Πελοποννήσου 
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7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9283/Δ5/20-01-2015 Υ.Α. με θέμα: “Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.” 

8. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. Αρ. Πρωτ. 241 A’/Δ5/30-01-2015 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 
9. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 168125/Γ4/16/10/2014 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Προκήρυξη 

Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ Ομαδικών Αθλημάτων και Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος Ελλάδας και 
Κύπρου καθώς και «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, σχ. έτους 2014-2015» 

10. Την πράξη 3η /23-10-2014 της Ο.Ε.Σ.Α Αχαϊας με θέμα «Προγραμματισμός Σχολικών Αγώνων  έτους 2014-2015» 
11. Την υπ’ αριθμ. 3842/30/04/2015 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Μεταφορά πιστώσεων στον 

Κ.Α.Ε. 5272 του Ε.Φ. 182 του Προϋπολογισμού έτους 2015» 
12. Την υπ’ αρίθμ. 2/29979/30-04-2015 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Μεταβολές Εκτελούμενου 

προϋπολογισμού έτους 2015». 
13. Την υπ’ αρίθμ. 24958/Δ5/13-02-2015 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Ενημέρωση για τη 

συνέχεια των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Λυκείων Σχολικού Έτους 2014-2015» 
14. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 67370/Δ5/29-04-2015 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Έγκριση 

ανάληψης τελικής φάσης των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Κλασικού αθλητισμού Λυκείων σχ. έτους 2014-2015»          
15. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 43020/Δ5/16-03-2015 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Τεχνικές 

προδιαγραφές Κλασικού Αθλητισμού-Παράρτημα» 
16. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 5456/30-04-2015 έγγραφο «Αίτημα Παραχώρησης εγκαταστάσεων  Παμπελοποννησιακού 

Σταδίου Δήμου Πατρέων για τη διεξαγωγή των Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Κλασσικού Αθλητισμού μαθητών – 
τριών». 

17. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 5411/29-04-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δ’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ με θέμα «Πιστώσεις για  
ανάληψη διοργάνωσης Γ΄ φάσης των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων  Κλασικού Αθλητισμού ΓΕ.Λ.- ΕΠΑΛ σχ. έτους 
2014-2015». 

18. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 55555/Δ5/03-04-2015 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Ενημέρωση για 
τους Πανελλήνιους  Σχολικούς  Αγώνες Κλασικού Αθλητισμού , Ποδηλασίας και Κολύμβησης» 

19. Το υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 983/30-04-2015  έγγραφο του  Δήμου Πατρέων με θέμα «Παραχώρηση Παμπελοποννησιακού 
Σταδίου» 

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  
 

τους 58ους Πανελλήνιους Σχολικούς αγώνες Κλασσικού Αθλητισμού μαθητών - τριών Γενικών και 
Επαγγελματικών Λυκείων Ελλάδας – Κύπρου, σχολικού έτους  2014 – 2015 ως εξής : 

  

1. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  
 

 Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πάτρας 
 

 

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 

Τετάρτη 06 και Πέμπτη 07 Μαΐου 2015  
 

 

3. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ: 
 

3.1 ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ: 
ΑΛΜΑΤΑ: Άλμα Επί κοντώ – Άλμα σε Μήκος – Άλμα Τριπλούν –Άλμα σε  Ύψος. 
ΡΙΨΕΙΣ: Σφαιροβολία - Δισκοβολία - Ακοντισμός - Σφυροβολία. 
ΔΡΟΜΟΙ: 100 µ. - 200 µ. - 400 µ. - 800 µ. - 1500 µ. - 3000 µ. - 100 µ. Εμπόδια - 400 µ. Εμπόδια - 2000 
µ. µε φυσικά Εμπόδια  
ΒΑΔΗΝ : 5000 μ. 
ΣΥΝΘΕΤΑ: Έπταθλο. 
Α΄ΗΜΕΡΑ: 100μ. ΕΜΠΟΔΙΑ – ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – 200μ. 
Β΄ΗΜΕΡΑ: ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – 800μ 
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3.2 ΜΑΘΗΤΕΣ: 
ΑΛΜΑΤΑ: Άλμα Επί κοντώ – Άλμα σε Μήκος – Άλμα Τριπλούν –Άλμα σε  Ύψος. 
ΡΙΨΕΙΣ: Σφαιροβολία - Δισκοβολία - Ακοντισμός – Σφυροβολία. 
ΔΡΟΜΟΙ: 100 µ. - 200 µ. - 400 µ. - 800 µ. - 1500 µ. - 3000 µ. - 110 µ. Εμπόδια - 400 µ. Εμπόδια - 2000 
µ. µε φυσικά Εμπόδια 
ΒΑΔΗΝ: 10.000 μ. 
ΣΥΝΘΕΤΑ: Δέκαθλο 
Α΄ΗΜΕΡΑ: 100μ. – ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ – 400μ. 
Β΄ΗΜΕΡΑ: 110μ. ΕΜΠΟΔΙΑ – ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ – ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ –  ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – 1.500μ. 

 
 
 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1.1 Σε κάθε αγώνισμα μετέχουν συνολικά δώδεκα (12) αθλητές-τριες ως εξής: 
α)  Ο πρώτος αθλητής και η πρώτη αθλήτρια κάθε ομίλου της Β΄ Φάσης (πίνακας 6Α), εφόσον 
έχουν  υπερβεί το όριο του πίνακα 6 Γ και οι τέσσερεις καλύτερες επιδόσεις από τους αγώνες της 
Β΄ φάσης. 
β)   Ένας αθλητής και μία αθλήτρια από την Κύπρο. 
γ)  Σε περίπτωση που σε κάποιο αγώνισμα δεν έχουν υπερβεί το όριο του πίνακα 6Γ  οι 
πρωταθλητές των ομίλων της Β΄ Φάσης, η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. με απόφασή της  συμπληρώνει τους δώδεκα 
(12) προκρινόμενους του αγωνίσματος στη Γ΄ Φάση με τις καλύτερες επόμενες επιδόσεις όλων 
των ομίλων της Β΄ Φάσης (υπολογιζόμενων  των αθλητών- αθλητριών από την Κύπρο) . Σε κάθε 
περίπτωση ως επίδοση τόσο για την πρόκριση αθλητή – αθλήτριας όσο και για την υπέρβαση του 
προβλεπόμενου ορίου του πίνακα 6 Γ, υπολογίζεται μόνο η επίδοση που έχει επιτευχθεί κατά τη 
Β΄ Φάση. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας (για την περίπτωση γ΄ ) στις επιδόσεις αθλητών ή αθλητριών σε 
κάποιο αγώνισμα συνυπολογίζονται τα υπόλοιπα στοιχεία του αγώνα π.χ. άνεμος, ανάλυση 
Φώτο-φίνις, αριθμός προσπαθειών αλμάτων - όπου προβλέπεται, δεύτερη ή τρίτη κλπ επίδοση 
στις ρίψεις και τα άλματα - όπου προβλέπεται κλπ. Εάν παρόλα αυτά παραμένει η ισοβαθμία με 
αποτέλεσμα να προκρίνονται στη Γ’ Φάση περισσότεροι των θέσεων που προβλέπονται, 
προκρίνονται όσοι ή όσες έχουν καλύτερες δεύτερες, τρίτες κ.ο.κ. επιδόσεις (ή προσπάθειες 
όπου εφαρμόζεται αυτό) στη Β’ Φάση των Αγώνων αντίστοιχα. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας ή 
αδυναμίας σύγκρισης των επιδόσεων ή των προσπαθειών, η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. διεξάγει κλήρωση για την 
πρόκριση στη Γ’ Φάση. 
δ)  Σε περίπτωση μη συμμετοχής σε αγώνισμα Κύπριου αθλητή, οι συνολικά προκρινόμενοι 
από τη Β’ στη Γ’ Φάση των αντίστοιχων αγωνισμάτων των Πανελληνίων Αγώνων Στίβου Λυκείων, 
αυξάνονται κατά ένα. 
ε)  Για τα  αγωνίσματα των δρόμων (100μ, 200μ, 400μ, 100μ με εμπόδια, 110μ με εμπόδια, 
400μ με εμπόδια) στους τελικούς  συμμετέχουν οκτώ (8) μαθητές-τριες που προκύπτουν από δύο 
ημιτελικές σειρές  των έξι (6) μαθητών-τριών. Οι δύο (2) πρώτοι των δύο ημιτελικών σειρών 
καθώς και οι τέσσερεις (4) καλύτεροι χρόνοι από τις δύο ημιτελικές σειρές απαρτίζουν την 
οκτάδα του τελικού. 

Οι καταστάσεις των μαθητών και μαθητριών που θα λάβουν μέρος στους αγώνες της 
Φάσης αυτής συντάσσονται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την 
κατάταξη και επίδοση των μαθητών και μαθητριών στους αγώνες Β΄ Φάσης (αγώνες 
Περιφέρειας) όλων των ομίλων. 

1.2 Οι αγώνες της Γ΄ Φάσης θα διεξάγονται σε δύο ημέρες. 
1.3 Οι μαθητές-τριες των σύνθετων αγωνισμάτων προκρίθηκαν απευθείας στους αγώνες της Γ’ 

φάσης μετά από έγκριση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α (πράξη 11η πράξη/02-04-2015  ). 
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1.4 Οι μαθητές και μαθήτριες θα πρέπει να φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), 
Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.), ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή του 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του 
Γενικού Λυκείου. 

1.5 Στους αγώνες μετέχουν  μαθητές–τριες  που έχουν γεννηθεί τα έτη 1997, 98, 99 & 00, εφόσον ο 
αριθμός των απουσιών τους δεν υπερβαίνει ( δικαιολογημένες και μη):  
α)  τις  114  για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια, 
β) τις 114 για τα άλλων τύπων Λύκεια (εκκλησιαστικά, μουσικά  κ.λπ.)  στα μαθήματα Γενικής 
Παιδείας, 
γ)  τις  164  για τα ΕΠΑ.Λ. ( Ημερήσια ή Εσπερινά )  και 
δ)  τις  130 για τα Εσπερινά  Γενικά Λύκεια. 

1.6 Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε μαθητής ή μαθήτρια  μόνο σε ένα αγώνισμα. 
1.7 Στους αγώνες δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κανένας μαθητής –τρια και 

για κανένα λόγο. 
1.8 Μαθητής-τρια που έχει μετεγγραφεί από άλλο σχολείο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ατομικό 

αγώνισμα με την ομάδα του σχολείου μετεγγραφής ανεξάρτητα από το πότε έγινε η μετεγγραφή. 
1.9 Σε περίπτωση που μαθητής-τρία έχει μετεγγραφεί σε σχολείο άλλης Διεύθυνσης και είχε 

προκριθεί για την Γ΄ Φάση ατομικού αγωνίσματος, τότε μετέχει με την ομάδα του νομού όπου 
ανήκει το σχολείο που έχει μετεγγραφεί. 

 

 

 

 

 

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟΥΣ  ΑΓΩΝΕΣ 
 

Για τη συμμετοχή μαθητών-τριών οι συνοδοί καθηγητές Φυσικής Αγωγής θα πρέπει να έχουν  
μαζί τους την ημέρα των αγώνων όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη 
Γ4/112843/14-10-2005 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και τα οποία είναι : 
5.1 Αθλητική μαθητική ταυτότητα ( υπόδειγμα 1 ),  συμπληρωμένη με τα ζητούμενα στοιχεία η 

οποία υπογράφεται και σφραγίζεται από το Δ/ντή του Σχολείου. Σε κάθε αθλητική μαθητική 
ταυτότητα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του σχολείου, να έχει επικολληθεί πρόσφατη 
φωτογραφία του/της μαθητή-τριας η οποία και σφραγίζεται από τον Δ/ντή του Σχολείου.  

 Στην Αθλητική μαθητική ταυτότητα επισυνάπτονται:  
α)  Ιατρική βεβαίωση, είτε συμπληρώνεται στην αθλητική μαθητική ταυτότητα, είτε 
επισυνάπτεται σε αυτή και βεβαιώνει ο μαθητής - αθλητής δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα 
υγείας που να μην του επιτρέπει να λάβει μέρος σε αγώνες (Όπως τροποποιήθηκε με την § 22 
της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης). Ιατρική βεβαίωση συμμετοχής για το μάθημα της 
Φυσικής Αγωγής ΔΕΝ θα γίνεται δεκτή. Οι ιατρικές βεβαιώσεις πρέπει να έχουν πρωτότυπη 
σφραγίδα και υπογραφή Ιατρού, χορηγούνται από Ιατρό του Ε.Σ.Υ., Ιατρό Ασφαλιστικού Φορέα, 
Αγροτικό Ιατρό ή Ιδιώτη Ιατρό και πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ημερομηνία εξέτασης η οποία 
δεν θα υπερβαίνει το εξάμηνο από την ημέρα τέλεσης του αγώνα. 
Δεν θα γίνουν δεκτά τα Ατομικά Δελτία Υγείας των μαθητών–τριών ως Ιατρική Βεβαίωση, γιατί 
σύμφωνα με την αρ. 58410/Γ4/14-6-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση, είναι απόρρητα έγγραφα, 
μη ανακοινώσιμα. 
β) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή-τριας και των δύο πλευρών της, 
θεωρημένη από το Δ/ντή του Σχολείου. 
γ) Φωτοτυπία του δελτίου ατομικών στοιχείων, κάθε μαθητή–τριας που αναγράφεται στην 
κατάσταση συμμετοχής, μόνο της πλευράς που αναφέρονται τα στοιχεία τους, η αρχική τους 
εγγραφή στο Σχολείο, το Σχολείο προέλευσης και τυχόν μετεγγραφές τους. 
δ)  Κατάσταση συμμετοχής Σχολείου για ατομικά αθλήματα ( Υπόδειγμα 2 – ως βεβαίωση 
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απουσιών), υπογεγραμμένη από τον Καθηγητή Φυσικής Αγωγής και τον Διευθυντή, σφραγισμένη 
και με συμπληρωμένα τα ζητούμενα στοιχεία. Οι βεβαιώσεις αυτές θα περιλαμβάνουν τις 
δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες απουσίες, κάθε μαθητή – αθλητή που περιλαμβάνουν, τρεις 
(3) το πολύ εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης των αγώνων. 
ε) Υπεύθυνη  δήλωση  γονέα-κηδεμόνα (Υπόδειγμα) που κατατίθεται στο σχολείο φοίτησης και 
συνοδεύει την μαθητική αθλητική ταυτότητα, προκειμένου ο μαθητής-τρια να συμμετέχει σε 
σχολικές αθλητικές δραστηριότητες του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. καθώς και στις μετακινήσεις που 
προβλέπονται σύμφωνα με την προκήρυξη και το πρόγραμμα αυτών κατά το τρέχον σχολικό 
έτος. 
στ) Κατάσταση συμμετοχής για ατομικά αθλήματα Β΄ και Γ΄ ΦΑΣΗΣ (Υπόδειγμα 4 και 4α) 
υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης, και με 
συμπληρωμένα τα ζητούμενα στοιχεία των μαθητών – τριών. Οι καταστάσεις αυτές είναι 
υποχρεωτικές, ασχέτως αν από την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. έχουν αποσταλεί 
καταστάσεις με τους μαθητές - τριες που προκρίνονται στην Γ΄ Φάση Αγώνων. 

Οι καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων 
πριν από την τέλεση των αγώνων ( έως Δευτέρα 04 Μαίου 2015) ώστε να συμπληρωθούν τα 
πινάκια. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να καθυστερήσει η αποστολή, αλλά για να γίνουν 
δεκτές οι συμμετοχές πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση μεταξύ του Προέδρου της 
Οργανωτικής Επιτροπής και του Υπεύθυνου της Ομάδας Φυσικής Αγωγής.  
Ταυτόχρονα με την υποβολή της κατάστασης συμμετοχής κάθε ΟΕΣΑ δηλώνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ 
ότι αποδέχεται τους όρους της Γενικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος και την εφαρμογή των 
Κανονισμών. 
Χωρίς τα παραπάνω δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή τους στους αγώνες. 
Οι μαθητικές αθλητικές ταυτότητες (με τα επισυναπτόμενα που τις συνοδεύουν) παραδίδονται  

στον αρμόδιο Έφορο πριν από την τέλεση του αγωνίσματος και παραλαμβάνονται μετά τη λήξη του 
αγωνίσματος. Οι καταστάσεις συμμετοχής (Υπόδειγμα 2 και Υπόδειγμα 4 και 4α) παραμένουν στην 
Οργανωτική Επιτροπή και διατηρούνται  μαζί με τα πρωτότυπα των πινακίων των αγωνισμάτων  
τουλάχιστον για μια τριετία. 

 

 

 

6. ΣΥΝΟΔΟΙ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ 
 

6.1 Στους αγώνες ατομικών αθλημάτων Β΄ και Γ΄ Φάσης τους συνοδούς ορίζει η αντίστοιχη Ο.Ε.Σ.Α. 
από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στην Διεύθυνση.  Οι καθηγητές αυτοί θα 
πρέπει να έχουν ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα ή να είναι εν ενεργεία προπονητές στο 
συγκεκριμένο άθλημα ή να έχουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για το συγκεκριμένο άθλημα.  
Η αναλογία συνοδών είναι ένας συνοδός για κάθε δέκα (10) αθλητές. 
Στην αποστολή της κάθε Διεύθυνσης περιλαμβάνεται και ένας (1) Αρχηγός της αποστολής.  Στην 
περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας συνοδός θα πρέπει αρχηγός και συνοδός να είναι 
διαφορετικού φύλου, εκτός αν η αποστολή απαρτίζεται μόνο από αγόρια ή μόνο από κορίτσια 
που στην περίπτωση αυτή θα είναι άνδρας συνοδός για αγόρια ή γυναίκα συνοδός για κορίτσια.    

 Οι Ο.Ε.Σ.Α. των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων δικαιούνται να ορίσουν περισσότερους από  
τους προβλεπόμενους συνοδούς εφόσον οι αθλητές προέρχονται από διαφορετικά νησιά,  
ανάλογα με την εκτίμησή τους και μετά από έγκριση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α. 

6.2 Μαθητής - τρια  χωρίς συνοδό δεν δύναται να συμμετάσχει στους αγώνες. 
6.3 Οι συνοδοί των ομάδων είναι υπεύθυνοι για την κόσμια συμπεριφορά των μαθητών - τριών, πριν 

κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των αγώνων (στους χώρους διαμονής, σίτισης και στα μέσα 
μεταφοράς τους).  

6.4 Οι συνοδοί των  ομάδων είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των μαθητών – τριών που 
συνοδεύουν, σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων, το ωρολόγιο πρόγραμμα 
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μετακινήσεων από τις ξενοδοχιακές μονάδες διαμονής προς το Παμπελοποννησιακό Στάδιο    
Πάτρας (χώρος αγώνων) και αντίστροφα καθώς και προς τον τόπο αναχώρησης κατά την 
επιστροφή στις έδρες τους. Βάση των Οδηγιών και του έντυπου υλικού που θα δοθεί από τον 
υπεύθυνο Διαμονής – σίτισης και μετακινήσεων, το ωρολόγιο πρόγραμμα μετακινήσεων θα 
τηρηθεί υποχρεωτικά από τους συνοδούς και τους μαθητές – τριες.  

6.5 Οι μαθητές – τριες κατά την επιβίβαση τους στα τουριστικά Λεωφορεία θα πρέπει να 
επιδεικνύουν  την μαθητική τους ταυτότητα και οι συνοδοί την διαπίστευση τους.  

6.6 Οι συνοδοί Καθηγητές είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. 
 

 

7. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ  

 

Για τις μετακινήσεις όλων των αθλητικών ομάδων, ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9283/Δ5/20-01-2015 
Υ.Α., παρ. 17.2. 

 Η Δ/νση Β’/θμιας Αχαΐας θα διαθέσει τουριστικά Λεωφορεία προκειμένου να διευκολύνει την 
μετακίνηση των αποστολών (εφόσον είναι εφικτό και κατόπιν συνεννοήσεως), από τους τόπους 
άφιξης  (ΚΤΕΛ και Ο.Σ.Ε. Πάτρας). Προτεινόμενη άφιξη 16:00 – 18:00 μμ περίπου στους παραπάνω 
σταθμούς και μετακίνηση προς τα ξενοδοχεία. Επίσης θα μεριμνήσει για τη μετακίνηση από και προς 
τον τόπο διεξαγωγής του αγώνα.  
 Να συμπληρωθεί ο επισυναπτόμενος «πίνακας μετακίνησης ομάδων» και να αποσταλεί στη  
Διεύθυνση μας μέχρι 04-05-2015 ημέρα Δευτέρα (Φυσική Αγωγή Αχαίας, Διεύθυνση: Γιαννιτσών 5 & 
Ηπείρου Τ.Κ. 262 23, Πάτρα  Τηλέφωνο: 2610465850, 2610465842  FAX: 2610465835  
Website: http://dide.ach.sch.gr/grfapatr  E-mail: grafeiofa@dide.ach.sch.gr ώστε να φροντίσουμε  τον 
προγραμματισμό των δρομολογίων μετακίνησης .  
 Επισημαίνουμε, ότι όσον αφορά τις μετακινήσεις των σχολικών ομάδων οι μαθητές - τριες που 
συμμετέχουν σε αυτές  βάσει προγράμματος  που έχει κοινοποιηθεί  από την αρμόδια  Ο.Ε.Σ.Α., θα 
πρέπει επιπλέον των άλλων δικαιολογητικών να έχουν καταθέσει εγκαίρως και ενυπόγραφη 
υπεύθυνη  δήλωση  του γονέα-κηδεμόνα στην  οποία  θα συναινεί  «για την συμμετοχή του/της 
μαθητή/τριας  στις  Α’-Β’-Γ’  φάσεις (προσοχή! και για τις τρεις φάσεις) των  Σχολικών Αγώνων και 
στις σχετικές  μετακινήσεις». (υπ. αρ. 140897/Γ4/2-10-2013 (ΦΕΚ 2504/τ.Β΄/7-10-2013) Υπουργική 
Απόφαση). 
 Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης γονέα-κηδεμόνα που κατατίθεται στο σχολείο φοίτησης και 
συνοδεύει την μαθητική αθλητική ταυτότητα, προκειμένου ο μαθητής - τρια να συμμετέχει σε 
σχολικές αθλητικές δραστηριότητες του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς και στις μετακινήσεις που προβλέπονται 
σύμφωνα με την προκήρυξη και το πρόγραμμα αυτών κατά το τρέχον σχολικό έτος είναι το εξής: 
 

 

Επιτρέπω και συναινώ ως γονέας/κηδεμόνας 

τ…………μαθητ…………………………………………………………………………που φοιτά 

στο…………………………………………… να συμμετέχει στις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες του 

Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. στο άθλημα……………………………………………………………καθώς και στις 

μετακινήσεις που προβλέπονται σύμφωνα με την προκήρυξη και το πρόγραμμα στις  Α’-Β’-Γ’  φάσεις των 

σχολικών αγώνων κατά το τρέχον σχολικό έτος. 

 

 

 

 

8. ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

http://dide.ach.sch.gr/grfapatr
mailto:grafeiofa@dide.ach.sch.gr
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Όλες οι αποστολές Ελλάδος και Κύπρου θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία της περιοχής του Δήμου 
Πατρέων.  
 Επισημαίνουμε ότι στον  προϋπολογισμό  των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις 
αποστολές στη Γ΄ Φάση, δεν χρειάζεται να υπολογιστεί η  δαπάνη για Διαμονή και Διατροφή 
μαθητών-τριών που θα συμμετέχουν στη Γ΄ Φάση των σχολικών αγώνων  Στίβου Λυκείων. 
  

Για την καλύτερη οργάνωση της διαμονής και διατροφής των αποστολών, θα πρέπει η κάθε 
Ο.Ε.Σ.Α. να μας δηλώσει τα στοιχεία των ατόμων στους επισυναπτόμενους πίνακες. Παρακαλούμε 
να συμπληρωθεί ο επισυναπτόμενος «πίνακας διαμονής ομάδων» και να αποσταλεί στη 
Διεύθυνση μας μέχρι 04-05-2015 ημέρα Δευτέρα. (Φυσική Αγωγή Αχαίας, Διεύθυνση: Γιαννιτσών 5 
& Ηπείρου Τ.Κ. 262 23, Πάτρα  Τηλέφωνο: 2610465850, 2610465842  FAX: 2610465835  
Website: http://dide.ach.sch.gr/grfapatr    E-mail: grafeiofa@dide.ach.sch.gr  

 
 
 

9. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι καταστάσεις των μαθητών  και μαθητριών  που θα λάβουν μέρος στους αγώνες της Φάσης 
αυτής, συντάσσονται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την  κατάταξη 
και επίδοση  των  μαθητών και μαθητριών  στους  αγώνες  Β΄ Φάσης (αγώνες  Περιφέρειας) όλων των 
ομίλων και την κατάσταση συμμετοχών του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 Μετά την λήξη των αγώνων της Β΄ φάσης οι διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α θα πρέπει  να αποστείλουν 
άμεσα τους πίνακες συμπληρωμένους καθώς και τα πινάκια του κάθε αγωνίσματος ξεχωριστά 
(ηλεκτρονικά physea@minedu.gov.gr και ταχυδρομικά ) στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του 
Υ.ΠΑΙ.Θ., ώστε  η Κ.Ο.Ε.Σ.Α να ετοιμάσει τα πινάκια με τους συμμετέχοντες στην Γ’ τελική φάση των  
αγώνων. 
 Οι υπεύθυνοι των ομάδων  Φυσικής Αγωγής να μεριμνήσουν επίσης, για την έγκαιρη αποστολή 
των καταστάσεων συμμετοχής για ατομικά αθλήματα Β΄ και Γ΄ ΦΑΣΗΣ (Υπόδειγμα 4 και 4α) στη 
Διεύθυνση  μέχρι 04-05-2015 ημέρα Δευτέρα - Φυσική Αγωγή Αχαΐας, Διεύθυνση: Γιαννιτσών 5 & 
Ηπείρου Τ.Κ. 262 23, Πάτρα  Τηλέφωνο: 2610465850, 2610465842  FAX: 2610465835  
Website: http://dide.ach.sch.gr/grfapatr  E-mail: grafeiofa@dide.ach.sch.gr ή grafeiofa@gmail.com 

   
 

 

 

10.  ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ 
 

Οι μαθητές – τριες θα βεβαιώνουν τη συμμετοχή τους έως σαράντα λεπτά (40’) πριν την έναρξη 
του αγωνίσματος τους (60΄ πριν την έναρξη για το Επί Κοντώ), με αυτοπρόσωπη παρουσία στην 
αίθουσα κλήσης, προσκομίζοντας: 

 

1. Αθλητική μαθητική ταυτότητα ( υπόδειγμα 1 ),  συμπληρωμένη με τα ζητούμενα στοιχεία η 
οποία υπογράφεται και σφραγίζεται από το Δ/ντή του Σχολείου. Σε κάθε αθλητική μαθητική 
ταυτότητα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του σχολείου, να έχει επικολληθεί πρόσφατη 
φωτογραφία του/της μαθητή-τριας η οποία και σφραγίζεται από τον Δ/ντή του Σχολείου.  

 Στην Αθλητική μαθητική ταυτότητα επισυνάπτονται:  
α)  Ιατρική βεβαίωση, είτε συμπληρώνεται στην αθλητική μαθητική ταυτότητα, είτε 
επισυνάπτεται σε αυτή και βεβαιώνει ο μαθητής - αθλητής δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα 
υγείας που να μην του επιτρέπει να λάβει μέρος σε αγώνες (Όπως τροποποιήθηκε με την § 22 
της 1755/Γ4/9-1-2006 Υπουργικής Απόφασης). Ιατρική βεβαίωση συμμετοχής για το μάθημα της 

http://dide.ach.sch.gr/grfapatr
mailto:grafeiofa@dide.ach.sch.gr
http://dide.ach.sch.gr/grfapatr
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Φυσικής Αγωγής ΔΕΝ θα γίνεται δεκτή. Οι ιατρικές βεβαιώσεις πρέπει να έχουν πρωτότυπη 
σφραγίδα και υπογραφή Ιατρού, χορηγούνται από Ιατρό του Ε.Σ.Υ., Ιατρό Ασφαλιστικού Φορέα, 
Αγροτικό Ιατρό ή Ιδιώτη Ιατρό και πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ημερομηνία εξέτασης η οποία 
δεν θα υπερβαίνει το εξάμηνο από την ημέρα τέλεσης του αγώνα. 
Δεν θα γίνουν δεκτά τα Ατομικά Δελτία Υγείας των μαθητών–τριών ως Ιατρική Βεβαίωση, γιατί 
σύμφωνα με την αρ. 58410/Γ4/14-6-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση, είναι απόρρητα έγγραφα, 
μη ανακοινώσιμα. 

2. Φωτοτυπία και των δύο πλευρών της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή θεωρημένη από το 
Διευθυντή του Σχολείου. 

3. Φωτοτυπία του δελτίου ατομικών στοιχείων, κάθε μαθητή που αναγράφεται στην κατάσταση 
συμμετοχής, μόνο της πλευράς που αναφέρονται τα στοιχεία του μαθητή, η αρχική του εγγραφή 
στο σχολείο, το σχολείο προέλευσης και τυχόν μετεγγραφές του μαθητή. 

4. Καταστάσεις συμμετοχής ατομικών  αθλημάτων (Υπόδειγμα 2). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δοθεί στην καταχώρηση των απουσιών των μαθητών- μαθητριών στις καταστάσεις 
συμμετοχής.  Δεν  πρέπει να έχουν υπερβεί το σύνολο του  ορίου των δικαιολογημένων και  
αδικαιολόγητων απουσιών σύμφωνα με την παρ. 5 / 5.1α διαταγής του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.  της σχετ.(2). 

5. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα – Κηδεμόνα (Υπόδειγμα 9). 
6. Τον ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥΣ που θα έχουν παραλάβει από τους συνοδούς τους. 

 

Χωρίς τα παραπάνω δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή τους στους αγώνες. 
Μετά το πέρας των χρονικών ορίων θα κλείνει το πινάκιο και κανένας μαθητής – τρια δεν θα  
γίνεται δεκτός.  

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής παραλαμβάνονται από τον αρμόδιο έφορο του 

 αγωνίσματος και θα παραδίδονται στους μαθητές-τριες μετά το τέλος κάθε αγωνίσματος 

 
 
 

11.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ -  ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

11.1 Σχετικά με τη διαφήμιση , τις μετεγγραφές μαθητών, τις ποινές και την αντικανονική συμμετοχή 
 ισχύει η 9283/Δ5/20-01-2015 Υ.Α. 

11.2 Στους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου 2014 – 2015 με 
τις τροποποιήσεις τους και οι ειδικές διατάξεις της προκήρυξης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. που σε κάθε 
περίπτωση αντίθεσης με τους κανονισμούς αθλημάτων και πρωταθλημάτων υπερτερούν έναντι κάθε 
άλλης διάταξης. 

11.3 Το ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων,  θα ολοκληρωθεί  σε τρεις κύκλους, Τετάρτη 06 Μαΐου   
 πρωί,  Τετάρτη 06 Μαΐου απόγευμα και Πέμπτη 07 Μαΐου πρωί. 

11.4 Σε όλα τα αγωνίσματα των δρόμων θα ισχύσει χρονομέτρηση χειρός και ηλεκτρονική 
 χρονομέτρηση και ανεμομέτρηση όπου προβλέπεται. 

11.5 Τα βάρη των οργάνων (όπως προσαρμόστηκαν με τις τεχνικές διατάξεις του ΣΕΓΑΣ, που 
προβλέπονται για το 2015, με  το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 43020/Δ5 /16-3-2015  έγγραφο  του  

Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (Δ/νση  Φυσικής  Αγωγής) – «Τεχνικές προδιαγραφές Κλασικού Αθλητισμού-
Παράρτημα», το ύψος και οι αποστάσεις των εμποδίων, καθώς και τα διαδοχικά ύψη 
τοποθέτησης του πήχη στα άλματα σε ύψος και επί κοντώ και το πρόγραμμα διεξαγωγής του 
Δεκάθλου και επτάθλου, καθορίζονται από τους πίνακες του παραρτήματος Α'  της  
Γ4/112843/14-10-2005 (επισυνάπτεται απόσπασμα) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 

11.6 Τα αρχικά ύψη στα αγωνίσματα  ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ και ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Δεκάθλου και ΑΛΜΑ ΣΕ 
ΥΨΟΣ Επτάθλου θα καθορίζονται σε συνεννόηση του Εφόρου του αγωνίσματος με τους μαθητές    
και μαθήτριες. Η άνοδος του πήχη μετά το αρχικό ύψος θα γίνεται ως εξής :  
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Ανά 3εκ. για το ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ     
Ανά 10εκ. για το ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 
11.7 Για τα  αγωνίσματα των δρόμων (100μ, 200μ, 400μ, 100μ με εμπόδια, 110μ με εμπόδια, 400μ 

με  

εμπόδια) στους τελικούς  συμμετέχουν οκτώ (8) μαθητές-τριες που προκύπτουν από δύο  
ημιτελικές σειρές  των έξι (6) μαθητών-τριών. Οι δύο (2) πρώτοι των δύο ημιτελικών σειρών 
καθώς και οι τέσσερεις (4) καλύτεροι χρόνοι από τις δύο ημιτελικές σειρές απαρτίζουν την 
οκτάδα του τελικού.  

11.8 Ο καθορισμός των διαδρόμων στους τελικούς των αγωνισμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τα 
παρακάτω:  
Στα 100μ. – 200μ. – 400μ. –  110μ. με Εμπ. – 100μ. με Εμπ. - 400μ. με Εμπ.,  σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της IAAF (άρθρο 166.4 - σελίδα 209)  και μετά από κλήρωση. Οι καταταχθέντες 
αθλητές – αθλήτριες που πέτυχαν την 1η – 2η – 3η – 4η επίδοση θα κληρωθούν στους διαδρόμους 
3 – 4 – 5 – 6, οι αθλητές – αθλήτριες που πετυχαίνουν 5η  - 6η επίδοση στους διαδρόμους 7 – 8 
και οι αθλητές – αθλήτριες που πέτυχαν 7η και 8η επίδοση στους διαδρόμους 1 – 2.   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Ως καλύτερες επιδόσεις όμως για την κατανομή των αθλητών – αθλητριών, θα εφαρμόζονται όλα 
όσα αναφέρουν οι κανονισμοί στίβου 2014 – 2015 στο αντίστοιχο άρθρο. 
Η κλήρωση: α)για τις προκριματικές σειρές θα πραγματοποιηθεί στην τεχνική σύσκεψη και β) για 
τις τελικές σειρές μετά τη διεξαγωγή των δύο προκριματικών σειρών. 
 
11.9Στους τελικούς των οριζοντίων αλμάτων και των αγωνισμάτων των Ρίψεων, η σειρά 

εκτέλεσης των 3 πρώτων προσπαθειών καθορίζεται  βάση των  αποτελεσμάτων  των Ομίλων 
της Β΄ Φάσης. Όλοι οι μαθητές – μαθήτριες μετέχουν με τρεις (3) προσπάθειες και οι 8 
πρώτοι συνεχίζουν με άλλες  τρεις (3) προσπάθειες.  Επίσης  θα ισχύσει ο  κανονισμός  που 
προβλέπει την αλλαγή της σειράς  των  μαθητών – τριών με βάση την επίδοση μετά την 3η 
προσπάθεια.  

 
11.10Ο Τελικός του αγωνίσματος του άλματος Τριπλούν  θα διεξαχθεί από βαλβίδα 11μ. για 

τους μαθητές και από βαλβίδα 9μ. για τις μαθήτριες. 
11.11Η βαθμολογία στα ριπτικά αγωνίσματα του δεκάθλου μαθητών και επτάθλου μαθητριών 

γίνεται με βάση τη κλίμακα βαθμών του δεκάθλου Ανδρών και επτάθλου Γυναικών όπως 
ισχύει. 

11.12Τα σύνθετα αγωνίσματα διεξάγονται με ευθύνη του Εφόρου και Κριτών κάθε  
αγωνίσματος σε συνεργασία με τον Έφορο των συνθέτων. Κάθε μαθητής – τρια  που δεν  
καταφέρει να λάβει εκκίνηση ή να κάνει μια προσπάθεια σε ένα από τα αγωνίσματα, δεν θα  
επιτρέπεται να λάβει μέρος στα επόμενα αγωνίσματα, αλλά θα θεωρείται ότι έχει εγκαταλείψει  
τον αγώνα. Κατά συνέπεια δεν θα εμφανίζεται στην τελική κατάταξη. Κάθε αθλητής που 
αποφασίζει να αποχωρήσει από έναν Αγώνα Συνθέτων Αγωνισμάτων, θα πρέπει να ενημερώνει 
αμέσως τον Έφορο Συνθέτων Αγωνισμάτων για την απόφασή του. 

11.13Οι μαθητές - τριες έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν στους αγώνες και δικά τους  
όργανα ρίψεων (ειδικότερα για τα αγωνίσματα της σφύρας παρακαλούμε να παραδοθούν τα 

συγκεκριμένα όργανα στην τεχνική σύσκεψη),  με την προϋπόθεση ότι αυτά είναι ελεγμένα και 
σημειωμένα για την έγκρισή τους από την οργανωτική επιτροπή και γενικώς είναι σύμφωνα με 
όλα όσα αναφέρονται στους κανονισμούς. Η ζύγιση των οργάνων θα γίνεται πλησίον της 
αίθουσας κλήσης στο Κεντρικό στάδιο. 
11.14Στα Δρομικά αγωνίσματα διεξάγεται απευθείας τελικός (εκτός των αγωνισμάτων που  

αναφέρονται στη παρ. 11.9 όπου ο τελικός θα προκύψει από 2 ημιτελικές σειρές ), στα  Ριπτικά    
και Αλτικά αγωνίσματα απευθείας τελικός. 
11.15Οι Λίστες Συμμετοχών ανά αγώνισμα και τα αποτελέσματα των αγώνων θα αναρτώνται  

σε εμφανές σημείο στην Αίθουσα Κλήσης. Πριν την διεξαγωγή κάθε αγωνίσματος θα προηγείται  
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παρουσίαση των μαθητών-τριών  που συμμετέχουν. 
11.16Στα  αγωνίσματα  των  ρίψεων  και  των  αλμάτων  (εκτός  από  το  ύψος  και  το  επί 

κοντώ και τα αγωνίσματα των συνθέτων)  όλοι  οι  μαθητές – τριες  μετέχουν  με  τρείς  
προσπάθειες  και οι  8  πρώτοι  συνεχίζουν  με  άλλες  τρεις  ( 3 ).  

11.17Οι αγωνιζόμενοι-ες θα εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο ως εξής : 
α) Των ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 10 λεπτά πριν την έναρξη του αγωνίσματος τους,  
β) Των ΕΜΠΟΔΙΩΝ 15 λεπτά πριν την έναρξη του αγωνίσματος τους, 
γ) Των ΡΙΠΤΙΚΩΝ 20 λεπτά πριν την έναρξη του αγωνίσματος τους, 
δ) Του ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 45 λεπτά πριν την έναρξη του αγωνίσματος τους, 
ε) Των ΑΛΜΑΤΩΝ 20 λεπτά πριν την έναρξη του αγωνίσματος τους. 
Οι αθλητές – αθλήτριες θα συγκεντρώνονται στο προθερμαντήριο που βρίσκεται κάτω από την 

ανατολική κερκίδα του γηπέδου από τον βοηθό Εφόρου, θα παραδίδουν τις μαθητικές τους 
ταυτότητες και θα οδηγούνται συνοδεία κριτή (από την είσοδο που βρίσκεται πλησίον της 
εκκίνησης των 1500 μέτρων) στον χώρο διεξαγωγής του αγωνίσματος τους.  

Μετά το τέλος του αγωνίσματος θα παραλαμβάνουν τις ταυτότητες τους και θα οδηγούνται  
συνοδεία του βοηθού Εφόρου εκτός του αγωνιστικού χώρου. Μετά  τη  διεξαγωγή  κάθε   
τελικού  αγωνίσματος  οι  3 πρώτοι  νικητές – νικήτριες, θα πρέπει  να   προσέρχονται  στο χώρο  
απονομής  των  επάθλων. 

11.18Στα ατομικά αγωνίσματα δεν υπάρχει ομαδική βαθμολογία. Ανακηρύσσεται ένας (1)  
πρώτος ένας (1) δεύτερος και ένας (1) τρίτος νικητής - νικήτρια.  Κάθε ισοπαλία λύνεται όπως  
προβλέπουν οι κανονισμοί. 

11.19 Σε κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν θα επιτρέπεται η  παρουσία εντός του χώρου 
διεξαγωγής των αγωνισμάτων. 
11.20 Όλα τα μέλη των Αγωνοδικών Επιτροπών (κριτές και γραμματεία), εφόσον έχουν την  

Δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. 
11.21 Για την προστασία της γνησιότητας της αθλητικής προσπάθειας και του αθλητικού  
αποτελέσματος, καθώς και για τη διασφάλιση της υγείας των μαθητών-αθλητών κατά τη 
διεξαγωγή των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Λυκείων διενεργείται έλεγχος ντόπινγκ σε 
συμμετέχοντες μαθήτες-τριες, αθλητές-τριες σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα. 
Η εντολή διενέργειας ντόπινγκ δίδεται από την αρμόδια επιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου 
Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν), κατόπιν σχετικού αιτήματος της Διεύθυνσης Φυσικής 
Αγωγής του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.  Οι  μαθητές-τριες, αθλητές-τριες είναι υποχρεωμένοι να δέχονται τη 
διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ όποτε τους ζητηθεί αρμοδίως κατά τους αγώνες. 

  11.22 Σύμφωνα με την σχετική (6) άρθρο 4.9.1.4 στην Αγωνόδικη Επιτροπή μετέχει και ένας 
κριτής, καθηγητής Φ.Α. από κάθε νομό που λαμβάνει μέρος και προτείνεται από την Ο.Ε.Σ.Α. του νομού 
του. Τα έξοδα μετακίνησης, του ως άνω κριτή, θα καλύπτονται από το Χ.Ε.Π. του νομού του. Οι 
προτάσεις των Ο.Ε.Σ.Α. για τον παραπάνω κριτή, παρακαλούμε να έχουν φτάσει στη Διεύθυνση  μας έως 
04-05-2015 ημέρα Δευτέρα.  

11.23 Οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί στο τέλος της 
προκήρυξης. 
11.24  Ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό 
Υπεύθυνο και τον Αλυτάρχη των Αγώνων, σύμφωνα με τους κανονισμούς. 
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12  ΕΠΑΘΛΑ 
 

 Στον πρώτο-η μαθητή – τρια της κατάταξης κάθε αγωνίσματος θα απονεμηθεί κύπελλο. Στους 
τρεις (3) πρώτους-ες της κατάταξης κάθε αγωνίσματος, θα απονεμηθούν: μετάλλια και διπλώματα. 
Σε όλους τους αγωνιζόμενους θα απονεμηθεί δίπλωμα συμμετοχής.  
 Μετά  τη  διεξαγωγή  κάθε  τελικού  αγωνίσματος  οι  3 πρώτοι  νικητές – νικήτριες, θα πρέπει  να   
προσέρχονται  στο χώρο απονομής  των  επάθλων. 
 
 
 

13  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
  

Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες  
κανονισμούς του κάθε αθλήματος. 

Ενστάσεις που αφορούν αντικανονική συμμετοχή υποβάλλονται πριν από την έναρξη των 
αγώνων εγγράφως και εκδικάζονται από την διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. πριν την έναρξη των αγώνων. 
Μόνο για τα αθλήματα του κλασσικού αθλητισμού, του δρόμου επί ανωμάλου εδάφους, της 
κολύμβησης, της ενόργανης γυμναστικής και της άρσης βαρών, σε περίπτωση που η Ο.Ε.Σ.Α. δεν 
έχει τα απαραίτητα παραστατικά για να εκδικάσει την ένσταση, ο αθλητής επιτρέπεται να 
συμμετάσχει  «υπό αίρεση» και η ένσταση είναι δυνατόν να εκδικασθεί και μετά τους αγώνες. 

Έφεση κατά απόφασης Ο.Ε.Σ.Α. μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση εκδίκασης ένστασης 
αντικανονικής συμμετοχής και υποβάλλεται στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α. το αργότερο σε τρεις (3 ημέρες) από την 
ανακοίνωση της απόφασης της Ο.Ε.Σ.Α.. Στην περίπτωση που η τελευταία ημέρα υποβολής της 
έφεσης δεν είναι εργάσιμη, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη 
ημέρα.  

Κάθε έγγραφη Ένσταση ή Έφεση συνοδεύεται από παράβολο είκοσι ευρώ (20 €) (έντυπο χωρίς να 
συμπληρωθούν τα στοιχεία), αλλιώς δεν γίνεται δεκτή για εξέταση. 

Το παράβολο (έντυπο) που κατατίθεται με κάθε ένσταση ή έφεση παραμένει χωρίς να 
συμπληρωθούν τα στοιχεία μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης. Εφόσον η ένσταση γίνει δεκτή 
το παράβολο επιστρέφεται χωρίς να συμπληρωθούν τα στοιχεία στον καταθέτη. Ομοίως 
επιστρέφεται εφόσον γίνει στην συνέχεια δεκτή η τυχόν υποβληθείσα έφεση. Στην περίπτωση που η 
ένσταση απορριφθεί και στην συνέχεια απορριφθεί και πιθανή έφεση,  τα δύο παράβολα (ένστασης 
και έφεσης) συμπληρώνονται και επιστρέφονται στον καταθέτη φωτοτυπίες ολόκληρων των 
παραβόλων συμπληρωμένων με όλα τα στοιχεία και τα αποκόμματα αυτών. 

 
 
 

14  ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 
 

 Την Τρίτη 05 Μαΐου και ώρα 20:00 μμ., στο ξενοδοχείο PORTO RIO,  θα πραγματοποιηθεί 
τεχνική σύσκεψη, στην οποία θα διευκρινιστούν όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα και τις 
παραπάνω σχετικές εγκυκλίους, θα δοθούν οδηγίες και πληροφορίες που έχουν σχέση με τη 
διεξαγωγή των αγώνων, θα γίνει η κλήρωση για τους διαδρόμους και για τη σειρά  εκτέλεσης των 
προσπαθειών. Θα καθοριστεί η ώρα αναχώρησης των αποστολών για το Στάδιο και η ώρα 
αναχώρησης από το Στάδιο κατά περίπτωση. 
 Επιπλέον θα γίνει έλεγχος των μαθητικών ταυτοτήτων και των δικαιολογητικών συμμετοχής που 
απαιτούνται ( οι Αρχηγοί των αποστολών να μεριμνήσουν για τη συγκέντρωση τους ) και θα δοθούν, 
ο φάκελος με τους αριθμούς και το υπόλοιπο έντυπο υλικό.  

 Οι δηλώσεις συμμετοχής θα επιβεβαιωθούν και κατά  την διάρκεια της τεχνικής σύσκεψης οπότε  
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εκεί θα πρέπει να προσκομίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά συμμετοχής των μαθητών – τριών   
που θα λάβουν μέρος στους αγώνες, που προβλέπονται στην  112843/Γ4/14-10-2005  Υ.Α. 

 Οι συνοδοί εκτός των άλλων θα παραδώσουν στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. πρωτότυπα: 
- τις συγκεντρωτικές καταστάσεις (υπόδειγμα 4 – 4α). 
- τις καταστάσεις συμμετοχής (υπόδειγμα 2) 
- βεβαίωση απουσιών των μαθητών-τριών του κάθε  σχολείου, εφ’ όσον δεν αναγράφονται στις  
 καταστάσεις συμμετοχής (υπόδειγμα 2) 

  
Στην  Τεχνική Σύσκεψη θα παρευρεθούν εκπρόσωποι της Κ.Ο.Ε.Σ.Α. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., η Ο.Ε.Σ.Α. Αχαΐας, ο 
αντίστοιχος τεχνικός ανάπτυξης του ΣΕΓΑΣ και οι συνοδοί των αποστολών  υποχρεωτικά. 
 

 
 

15  ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
 

Η Οργανωτική και Τεχνική επιτροπή των Αγώνων με σκοπό να  διασφαλίσουν, την παροχή ιατρικής 
φροντίδας των μαθητών – τριών και των συνοδών τους, τόσο κατά την διάρκεια της παραμονής τους όσο 
και κατά την διάρκεια των αγώνων, φρόντισε όπως υπάρξει πρόνοια για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
περιστατικών που χρήζουν άμεσης βοήθειας και επέμβασης από τις πλησιέστερες στις εγκαταστάσεις 
διαμονής και αγώνων μονάδες (Αστυνομικές, Νοσοκομειακές, κινητές άμεσης βοήθειας, πυροσβεστικές) 
από την άφιξη έως και την αναχώρηση των αποστολών για τις έδρες τους. 

 
 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Σ.Α.  

                      

                          ΠΙΕΡΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ  

 

 

 

 

Συνημμένα:   

Ωρολόγιο  πρόγραμμα 

Παράρτημα Α΄ 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ - ΕΠΑΛ ΕΛΛΑΔΑΣ / 
ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΑΤΡΑ 6 & 7 ΜΑΪΟΥ 2015 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

  
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ  (ΠΡΩΪ) 

ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ  ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ 

09:10 110 ΕΜΠ Α - ΠΡΟΚΡ/ΚΟΣ     

09:25 100 ΕΜΠ Κ - ΠΡΟΚΡ/ΚΟΣ     

09:30     
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Κ ΤΕΛΙΚΟΣ  
(ΠΡΟΠ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) 

09:35 100 ΕΜΠ Κ / ΕΠΤΑΘΛΟΥ     

10:00 100 Α/ ΔΕΚΑΘΛΟΥ   
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ ΤΕΛΙΚΟΣ  
(ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΜΠ/ΚΟΥ) 

10:15 100 Α - ΠΡΟΚΡ/ΚΟΣ     

10:30 100 Κ - ΠΡΟΚΡ/ΚΟΣ ΥΨΟΣ Κ / ΕΠΤΑΘΛΟΥ   

10:40   ΜΗΚΟΣ Α / ΔΕΚΑΘΛΟΥ   

10:45 400 Α ΕΜΠ - ΠΡΟΚΡ/ΚΟΣ     

11:00 400 Κ ΕΜΠ - ΠΡΟΚΡ/ΚΟΣ   
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Α ΤΕΛΙΚΟΣ  

(ΠΡΟΠ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) 

11:15 400 Α - ΠΡΟΚΡ/ΚΟΣ     

11:30 400 Κ - ΠΡΟΚΡ/ΚΟΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ Κ - ΤΕΛΙΚΟΣ   

11:40     
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Α / ΔΕΚΑΘΛΟΥ  

(ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΜΠ/ΚΟΥ) 

11:45 200 Α - ΠΡΟΚΡ/ΚΟΣ     

12:00 200 Κ - ΠΡΟΚΡ/ΚΟΣ     

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ  (ΑΠΟΓΕΥΜΑ ) 

16:30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ  ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ 

17:00 110 ΕΜΠ Α - ΤΕΛΙΚΟΣ ΥΨΟΣ Κ - ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Α - ΤΕΛΙΚΟΣ  
(ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΜΠ/ΚΟΥ) 

17:05   ΤΡΙΠΛΟΥΝ Α - ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Κ - ΤΕΛΙΚΟΣ  
(ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΜΠ/ΚΟΥ) 

17:10 100 ΕΜΠ Κ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Α - ΤΕΛΙΚΟΣ   

17:25 100 Α - ΤΕΛΙΚΟΣ     

17:35 100 Κ - ΤΕΛΙΚΟΣ     

17:45 800 Α - ΤΕΛΙΚΟΣ   ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Α - ΤΕΛΙΚΟΣ 

17:55 800  Κ - ΤΕΛΙΚΟΣ     

18:10 2.000 Φ. ΕΜΠ. Α - ΤΕΛΙΚΟΣ     

18:25 2.000 Φ. ΕΜΠ. Κ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΥΨΟΣ Α / ΔΕΚΑΘΛΟΥ 
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Α - ΤΕΛΙΚΟΣ  
(ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΜΠ/ΚΟΥ) 
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18:35   ΜΗΚΟΣ Κ - ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ / ΕΠΤΑΘΛΟΥ  

(ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΜΠ/ΚΟΥ) 

18:40 1500 Α - ΤΕΛΙΚΟΣ     

18:55 1.500 Κ - ΤΕΛΙΚΟΣ     

19:05 3.000 Α - ΤΕΛΙΚΟΣ     

 
      

19:25 3.000 Κ - ΤΕΛΙΚΟΣ   ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Γ - ΤΕΛΙΚΟΣ 

19:30   ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Κ - ΤΕΛΙΚΟΣ   

19:40 200  Κ / ΕΠΤΑΘΛΟΥ     

19:50   ΜΗΚΟΣ Α - ΤΕΛΙΚΟΣ   

20:00 200 Α - ΤΕΛΙΚΟΣ ΥΨΟΣ Α - ΤΕΛΙΚΟΣ   

20:10 200 Κ - ΤΕΛΙΚΟΣ     

20:20 400 ΕΜΠ Α - ΤΕΛΙΚΟΣ     

20:30 400 ΕΜΠ Κ - ΤΕΛΙΚΟΣ     

20:40 400 Α / ΔΕΚΑΘΛΟΥ     

21:00 400 Α - ΤΕΛΙΚΟΣ     

21:10 400 Κ - ΤΕΛΙΚΟΣ     

    
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ  (ΠΡΩΪ) 

ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ  ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ 

09:00 110 Α ΕΜΠ Α / Δ     

09:15 10.000 ΒΑΔΗΝ Α - ΤΕΛΙΚΟΣ     

09:40     
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Α / ΔΕΚΑΘΛΟΥ  

(ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΜΠ/ΚΟΥ) 

09:45       

10:00   ΜΗΚΟΣ Κ / ΕΠΤΑΘΛΟΥ   

10:20 5.000 ΒΑΔΗΝ Κ - ΤΕΛΙΚΟΣ     

10:30       

10:40   ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Α / ΔΕΚΑΘΛΟΥ   

10:45       

11:00     
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ / ΕΠΤΑΘΛΟΥ  

(ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΜΠ/ΚΟΥ) 

11:15       

11:30       

11:40       

11:45       

12:00 800 Κ / ΕΠΤΑΘΛΟΥ     

12:30     
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Α / Δ ΕΚΑΘΛΟΥ  

(ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΜΠ/ΚΟΥ) 

13:00       

13:40 1500 Α / ΔΕΚΑΘΛΟΥ     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (Απόσπασμα) 
 

ΥΨΗ – ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΜΠΟΔΙΩΝ 
ΥΨΟΣ    

ΕΜΠΟΔΙΟΥ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ 

1ου 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΕΩΣ 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
110 m ΕΜΠ       
400 m ΕΜΠ 
2000 m Φ.Ε. 

10                     
10 
 

0.91 m             
0.84 m 
0.91 m 

13.72 m                
45 m 

 

9.14 m                 
35 m 

 

14.02 m                    
40 m 

 

ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 
100 m ΕΜΠ         
400 m ΕΜΠ 
2000 m Φ.Ε. 

10                     
10 
 

0,76 m               
0.76 m 
0.76 m 

13 m             
45 m 

 

8.50 m                   
35 m 

 

10.50 m                   
40 m 

 

 

ΒΑΡΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΡΙΨΕΩΝ 

(όπως προσαρμόστηκαν με τις τεχνικές διατάξεις του ΣΕΓΑΣ, που προβλέπονται για το 2013, με  το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 
48876/Γ4/10-4-2013  έγγραφο  του  Υ.ΠΑΙ.Θ.  (Δ/νση  Φυσικής  Αγωγής) - πράξη Κ.Ο.Ε.Σ.Α. 10/9-4-2013) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΔΙΣΚΟΣ ΑΚΟΝΤΙΟ ΣΦΥΡΑ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 5  κ. 1.500 γρ. 700  γρ. 5  κ. 

ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 3  κ. 1.000 γρ. 500  γρ. 3  κ. 

 
ΔΕΚΑΘΛΟ  : 

Α΄ ΗΜΕΡΑ: 100 – ΜΗΚΟΣ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΥΨΟΣ - 400 

Β΄ ΗΜΕΡΑ: 110 ΕΜΠ -  ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – 1.500. 

ΕΠΤΑΘΛΟ  : 

Α΄ ΗΜΕΡΑ:  100 ΕΜΠ – ΥΨΟΣ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ - 200 

Β΄ ΗΜΕΡΑ:  ΜΗΚΟΣ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – 800. 

 

Όπως τροποποιήθηκε με την § 25 της 132751/Γ4/8-12-2006 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1830 τ. Β΄ 14-12-2006) 

25. Αντικαθιστούμε τους  πίνακες  με τα  διαδοχικά ύψη τοποθέτησης του  πήχη στο  άλμα σε ύψος κατά  τους αγώνες Α΄, Β΄ 

και Γ΄ Φάσης με τον ακόλουθο  πίνακα:  
 

ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΥΨΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΠΗΧΗ ΣΤΟ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ 
 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 

Ταρτάν Ταρτάν 

1,62 μ. 1,31 μ. 

1,67 μ. 1,36 μ. 

1,72 μ. 1,41 μ. 

1,77 μ. 1,46 μ. 

1,80 μ. 1,49 μ. 

1,83 μ. 1,52 μ. 

1,86 μ. 1,55 μ. 

1,89 μ. 1,58 μ. 

1,92 μ. 1,61 μ. 

1,95 μ. 1,64 μ. 

1,98 μ. 1,67 μ. 

2,00 μ. 1,70 μ. 

Στη συνέχεια  ο πήχης ανεβαίνει  ανά 2 εκ. 
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Στους Αγώνες Συνθέτων Αγωνισμάτων, ο πήχης θα ανυψώνεται σταθερά κατά 3 εκατ. στο Άλμα σε Ύψος 
και κατά 10 εκατ. στο Άλμα επί Κοντώ, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.  
 
 

Όπως τροποποιήθηκε με την § 25 της 132751/Γ4/8-12-2006 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1830 τ. Β΄ 14-12-2006) 

25. Αντικαθιστούμε τους  πίνακες  με τα  διαδοχικά ύψη τοποθέτησης του  πήχη στο  άλμα σε ύψος κατά  τους αγώνες Α΄, Β΄ 

και Γ΄ Φάσης με τον ακόλουθο  πίνακα: Στη συνέχεια  ο πήχης ανεβαίνει  ανά 2 εκατοστά 
 

ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΥΨΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΗΧΗ  
ΣΤΟ ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ  

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 

Ταρτάν Ταρτάν 

2,90 μ.  

3,00 μ. 2,00 μ. 

3,10 μ. 2,10 μ. 

3,20 μ. 2,20 μ. 

3,30 μ. 2,30 μ. 

3,40 μ. 2,40 μ. 

3,50 μ. 2,50 μ. 

3,60 μ. 2,60 μ. 

3,70 μ. 2,70 μ. 

3,80 μ. 2,80 μ. 

3,90 μ. 2,90 μ. 

4,00 μ. 3,00 μ. 

4,10 μ. 3,10 μ. 

4,20 μ. 3,20 μ. 

4,30 μ. 3,30 μ. 

4,40 μ.  

4,50 μ.  

Στη συνέχεια  ο πήχης ανεβαίνει  ανά 5 εκ. 

 
Στους Αγώνες Συνθέτων Αγωνισμάτων, ο πήχης θα ανυψώνεται σταθερά κατά 3 εκατ. στο Άλμα σε 

Ύψος και κατά 10 εκατ. στο Άλμα επί Κοντώ, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.  
 
 
 
 

Αριθμός αθλητών που παραμένουν στον αγώνα – επιτρεπόμενος  χρόνος εκτέλεσης προσπαθειών: 
Ατομικά αγωνίσματα 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ Ύψος Άλμα επί Κοντώ Άλλο 

Περισσότεροι από 3 1 λεπτό 1 λεπτό 1 λεπτό 

2 ή 3 1,5 λεπτό   2 λεπτά 1 λεπτό 

1 3 λεπτά 5 λεπτά - 

Διαδοχικές προσπάθειες 2 λεπτά 3 λεπτά 2 λεπτά 
 

Σύνθετα αγωνίσματα 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ Ύψος Άλμα επί Κοντώ Άλλο 

Περισσότεροι από 3 1 λεπτό 1 λεπτό 1 λεπτό 

2 ή 3 1,5 λεπτό   2 λεπτά 1 λεπτό 

1 ή Διαδοχικές προσπάθειες 2 λεπτά 3 λεπτά 2 λεπτά 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6Γ      ΟΡΙΑ ΣΤΙΒΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Γ' ΦΑΣΗ 

ΑΓΩΝΕΣ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕ ΤΑΡΤΑΝ, ΦΩΤΟΦΙΝΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ  

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

100 μ.  11΄΄54 12΄΄94 

200 μ.  24΄΄00 26΄΄ 74 

400 μ 52΄΄40 1΄ 02΄΄ 14 

800 μ.  2΄03΄΄54 2΄ 27΄΄ 00 

1.500 μ.  4΄21΄΄94 5΄ 06΄΄ 00 

3.000 μ.  9΄45΄΄00 11΄50΄΄00 

100 μ. εμπόδια   16΄΄ 14 

110 μ. εμπόδια 16΄΄04   

400 μ. εμπόδια 59΄54 1΄08΄΄00 

2.000μ.φυσικά 
εμπόδια 7΄02΄΄00 8’30’’00 

5.000 μ. βάδην   29΄ 30΄΄ 00 

10.000 μ.βάδην 54΄30΄΄00   

Μήκος 6,30μ 5,20 μ.  

Τριπλούν 13,10μ 11,00 μ.  

Ύψος 1,85 μ.  1,56 μ.  

Επι κοντώ 3,90 μ.  3,00μ 

Σφαίρα 14,50μ 11,50 μ.  

Δίσκος 42,00 μ.  33,00 μ. .  

Ακόντιο 50,00 μ.  35,00 μ 

Σφύρα 51,00μ 43,00 μ.  

Έπταθλο   3.500 β. 

Δέκαθλο 5.000   
  

ΠΙΝΑΚΑΣ 6Α «ΟΜΙΛΟΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΣΤΗ Β΄ ΦΑΣΗ» 

1ος 
ΟΜΙΛΟΣ 

2ος 
ΟΜΙΛΟΣ 

3ος 

ΟΜΙΛΟΣ 
4ος 

ΟΜΙΛΟΣ 
5ος 

ΟΜΙΛΟΣ 
6ος  

ΟΜΙΛΟΣ 
7ος  

ΟΜΙΛΟΣ 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΤΑΣ Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΧΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΒΡΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  

ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ  

  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ  

  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ   

  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΙΛΚΙΣ   

   ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ   

  


