
 

 
 

Θέμα :  «Πποκήπςξη σολικών Αγώνων  Ποδόζθαιπος  Λςκείων ,  Β′ Φάζη ,  ζσολικού έηοςρ 
2015-2016».  

 
 
 

ΑΠΟΦΑΗ 
 
 

Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
 

Ζχοντασ υπόψθ: 
 

α) Σθν Τ.Α. 9283/Δ5/20-01-2015 με κζμα «Ακλθτικζσ Δραςτθριότθτεσ χολείων Β/κμιασ και Α/κμιασ 
Εκπ/ςθσ» του ΤΠ.Ε.Π.Θ., Δ/νςθ Φυςικισ Αγωγισ. 
β) Σθν 706/05-02-2016 απόφαςθ τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ Α/κμιασ και Δ/κμιασ Εκ/ςθσ Δυτικισ 
Μακεδονίασ (Αναςυγκρότθςθ Ο.Ε..Α. Γρεβενϊν 2015-16). 
γ) Σθν 204283/Δ5 - 14 / 12 / 2015 «Προκιρυξθ Πανελλινιων χολικϊν Αγϊνων  ΛΤΚΕΙΩΝ  Ομαδικϊν 
Ακλθμάτων και Δρόμου ςε Ανϊμαλο Ζδαφοσ Ελλάδασ και Κφπρου κακϊσ και «Αγϊνων ΑκλοΠΑΙΔΕΙΑ» 
Δθμοτικϊν, Γυμναςίων και Λυκείων,  ςχ.  ζτουσ 2015-2016» & και τισ ςχετικζσ ενθμερωτικζσ εγκυκλίουσ. 
δ) Σθν 41548/Δ5 - 09 / 03 / 2016 με κζμα : «Ενθμζρωςθ για τθ ςυνζχεια των Πανελλινιων Αγϊνων ΛΤΚΕΙΩΝ 
Ελλάδασ και Κφπρου ςχ. Ζτουσ 2015-16». 
ε) Σθν Πράξθ 4θ /17-02-2016 τθσ Ο.Ε..Α Γρεβενϊν με κζμα : «Επικφρωςθ αποτελεςμάτων ςχολικϊν 
αγϊνων Λυκείων ΑϋΦάςθσ 2015-16». 
ςτ) Σθν Πράξθ 13θ /25-02-2016 τθσ Ο.Ε..Α Καςτοριάσ με κζμα : «Επικφρωςθ αποτελεςμάτων ςχολικϊν 
αγϊνων Λυκείων ΑϋΦάςθσ 2015-16». 
η) Σθν Πράξθ 6θ /25-02-2016 τθσ Ο.Ε..Α Κοηάνθσ με κζμα : «Επικφρωςθ αποτελεςμάτων ςχολικϊν 
αγϊνων Λυκείων ΑϋΦάςθσ 2015-16». 
θ) Σθν Πράξθ 12θ /18-02-2016 τθσ Ο.Ε..Α Φλϊρινασ με κζμα : «Επικφρωςθ αποτελεςμάτων ςχολικϊν 
αγϊνων Λυκείων ΑϋΦάςθσ 2015-16». 
 

                                    

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ , ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ 
 ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
Π.Ε & Δ.Ε. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Δ/ΝΗ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Ο.Ε..Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

 

Γρεβενά: 18/3/2016 

                          Αρ. Πρωτ.: 1558 

   
Σαχ. Δ/νςθ : Διοικθτιριο «Κϊςτασ Σαλιαδοφρθσ» 

Σ.Κ. – Πόλθ : 51100 Γρεβενά 
Ιςτοςελίδα : http://dide.gre.sch.gr 
e-mail : gram-pa@dide.gre.sch.gr 

 
Πλθροφορίεσ : οφλασ Βαςίλειοσ 

Αμανατίδθσ Ιωάννθσ 
Αποςτολίδθσ Χριςτοσ 

Σθλζφωνο : 2462353163-2462353150 
FAX : 2462353151 

ΠΡΟ: 

 

 ΤΠ.Π.Ε.Θ 

 Ομάδεσ Φ.Α. 6ου Ομίλου 
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Π π ο κ η π ύ ζ ζ ε ι 

τουσ αγώνεσ Ποδοςφαίρου  Αγοριών  
Λυκείων Β’ Φάςθ, 6ου Ομίλου 

ςχολικοφ ζτουσ 2015 – 2016 ωσ εξισ: 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΓΩΝΑ 

Γιάρκεια αγώνα ζηην Α΄ και Β΄ θάζη: Γύο (2) ημίτρονα ηων ηριανηαπένηε (35) λεπηών. Σε περίπηωζη ιζοπαλίας ζηην 
1η και 2η θάζη, ακολοσθείηαι η διαδικαζία ηων πέναληι, τωρίς να δοθεί παράηαζη. 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΓΙΚΟ ΑΘΛΗΜΑ 

ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ:         Γεκαοκηώ (18) 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ 
 

1
οσ

  ΑΓΩΝΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 

Σετάρτθ, 23 Μαρτίου 2016 

Ώρα 10.30 π.μ 
ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2Ο ΓΕ.Λ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΦΛΩΡΙΝΑ 

 

Χρώμα ςτολισ: Πράςινθ (2Ο ΓΕ.Λ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ) – Μπλζ  (ΕΠΑ.Λ. ΦΛΩΡΙΝΑ) 

Διαιτθτισ: τεφοφλθσ Ακανάςιοσ  

Επόπτεσ γραμμών: Καττισ Ακανάςιοσ – Δρουδάκθσ Αλζξανδροσ. 

Ζπόπτθσ του αγωνίςματοσ: Αμανατίδθσ Ιωάννθσ 

Ιατρόσ αγώνα: Βαςιλειάδθσ Άγγελοσ.  

 

2
οσ

  ΑΓΩΝΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 

Σετάρτθ, 23 Μαρτίου 2016 

Ώρα 10.30 π.μ 
ΓΗΠΕΔΟ ΒΑΣΟΛΑΚΚΟΤ ΓΕ.Λ. ΜΕΟΠΟΣΑΜΙΑ ΕΠΑΛ ΙΑΣΙΣΑ 

 

Χρώμα ςτολισ: Πορτοκαλί (ΓΕ.Λ. ΜΕΟΠΟΣΑΜΙΑ) –  Γαλάηιο (ΕΠΑΛ ΙΑΣΙΣΑ) 

Διαιτθτισ: Δθμθτρίου Παςχάλθσ. 

Επόπτεσ γραμμών: Μακρυαννίδθσ Νικόλαοσ – Σζγοσ τζφανοσ. 

Ζπόπτθσ του αγωνίςματοσ: οφλασ Βαςίλειοσ 

Ιατρόσ αγώνα: Πετρίδθσ Ανδρζασ.  
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ΣΕΛΙΚΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 

Σετάρτθ, 02 Μαρτίου 2016 

Ώρα 15.00 π.μ 
ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΙΚΗΣΗ 1ου   ΝΙΚΗΣΗ 2ου   

Διαιτθτισ:  τεφοφλθσ Ακανάςιοσ 

Επόπτεσ γραμμών: Καττισ Ακανάςιοσ – Δρουδάκθσ Αλζξανδροσ–Μακρυαννίδθσ Νικόλαοσ – Σζγοσ 

τζφανοσ– Δθμθτρίου Παςχάλθσ. 

Εκπρόςωποσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ: 

Ζπόπτθσ του αγωνίςματοσ: Πουτακίδθσ Κωνςταντίνοσ. 

Ιατρόσ αγώνα: Βαςιλειάδθσ Άγγελοσ. 

ΤΝΟΔΟΙ ΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
Ο ςυνοδόσ κακθγθτισ είναι και προπονθτισ τθσ ομάδασ και ο μόνοσ που επιτρζπεται να κάκεται ςτον 
ειδικό χϊρο με τουσ αναπλθρωματικοφσ παίκτεσ τθσ ομάδασ. 
Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, ςτον ειδικό χϊρο για τουσ αναπλθρωματικοφσ παίκτεσ, ωσ προπονθτισ 
μπορεί να ευρίςκεται μόνο ςυνοδόσ που είναι κακθγθτισ του ςχολείου ι ζχει οριςκεί από τθν Ο.Ε..Α.  
Μόνο ςε αγϊνα τθσ Βϋ και Γϋ Φάςθσ εκτόσ από τον προπονθτι μπορεί να ευρίςκεται και δεφτερο άτομο, 
μζλοσ τθσ Ο.Ε..Α. που ςυμμετζχει ωσ Αρχθγόσ τθσ αποςτολισ και δθλϊνεται ςτο φφλλο αγϊνα. 

 

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ & ΟΡΟΙ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ 

ΗΛΙΚΙΕ 
Μακθτζσ-τριεσ που γεννικθκαν τα ζτθ  1998, 99, 2000. τουσ Πανελλινιουσ Αγϊνεσ Λυκείων ςχ. Ζτουσ 
2015-2016 δφνανται να ςυμμετζχουν μακθτζσ και μακιτριεσ που ζχουν γεννθκεί και το ζτοσ 2001 με τθν 
προχπόκεςθ ότι φοιτοφν ςτθν Αϋ Λυκείου. 
 

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ ΛΤΚΕΙΟΤ 

    Παρακαλοφνται οι ςυνοδοί των ομάδων, ακλθτϊν/τριϊν να προςκομίςουν ςτον αγωνιςτικό χϊρο είκοςι 

(20ϋ) λεπτά πριν από τθν ζναρξθ του αγϊνα τα εξισ δικαιολογθτικά: 

1) Ακλθτικι μακθτικι ταυτότθτα (υπόδειγμα 1) θ οποία υπογράφεται και ςφραγίηεται από το Διευκυντι του 

ςχολείου. Φωτογραφία  ςφραγιςμζνθ ςτθν Ακλθτικι μακθτικι ταυτότθτα (υπόδειγμα 1). 

2) Ιατρικι βεβαίωςθ θ οποία ςυμπλθρώνεται ςτθν ακλθτικι μακθτικι ταυτότθτα (υπόδειγμα 1) και πρζπει 

να ζχει θμερομθνία που να μθν υπερβαίνει το εξάμθνο από τθν θμζρα του αγώνα.  

     Η Ιατρικι Βεβαίωςθ που ςυμπλθρϊνεται από τον ιατρό πάνω ςτθ Μακθτικι Σαυτότθτα, κα πρζπει 

απαραιτιτωσ να ζχει θμερομθνία εξζταςθσ του μακθτι-τριασ ανεξάρτθτα από τθν θμερομθνία υπογραφισ 

τθσ Μακθτικισ Σαυτότθτασ από το Διευκυντι του χολείου.  

Επίςθσ  μπορεί να υπογράφεται και από Ιατρό Γενικισ Ιατρικισ αρκεί να αναγράφεται ςε αυτιν ότι ςτο 
μακθτι/τρια επιτρζπεται θ ςυμμετοχι ςε αγϊνεσ. Η ιατρικι βεβαίωςθ από Παιδίατρο χορθγείται μζχρι τθν 
θλικία των 16 ετϊν.  

     Σα Ατομικά Δελτία Τγείασ των μακθτϊν – τριϊν δεν κα γίνονται δεκτά ςτουσ Πανελλινιουσ χολικοφσ 

Αγϊνεσ  ΛΤΚΕΙΩΝ.   
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3) Φωτοτυπία του δελτίου ατομικών ςτοιχείων, κάκε μακθτι-τριασ που αναγράφεται ςτθν κατάςταςθ 

ςυμμετοχισ, μόνο τθσ πλευράσ που αναφζρονται τα ςτοιχεία τουσ( θ αρχικι τουσ εγγραφι ςτο χολείο, το 

χολείο προζλευςθσ και τυχόν μετεγγραφζσ τουσ), κεωρθμζνθ από το Διευκυντι του ςχολείου. 

4) Κατάςταςθ ςυμμετοχισ ομαδικών  ακλθμάτων ( Τπόδειγμα 3 ) του ςχολείου ςτθν οποία αναγράφεται ο 

αρικμόσ των απουςιϊν του μακθτι-τριασ. Οι καταςτάςεισ αυτζσ κα περιλαμβάνουν τισ δικαιολογθμζνεσ και 

αδικαιολόγθτεσ απουςίεσ τρεισ (3) το πολφ θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία ζναρξθσ των αγϊνων, ςφραγιςμζνο 

και υπογεγραμμζνο από τον Δ/ντθ του ςχολείου.   

5. Τπεφκυνθ Διλωςθ Γονζα Κθδεμόνα (υπόδειγμα 9), για τθ ςυμμετοχι του μακθτι/τριασ ςε ςχολικζσ 

ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

6. Φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ των μακθτϊν-τριϊν και των δφο πλευρϊν τθσ. φμφωνα με το 
Ν.4250/2014, θ φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ του μακθτι/τριασ δεν χρειάηεται επικφρωςθ από το 
Διευκυντι του χολείου.  
 

Σα δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ ζσολείος ζε ομαδικά αθλήμαηα, πεπιγπάθονηαι αναλςηικά ζηιρ παπαγπάθοςρ 8.1, 8.2 και 8.3 για ηην 

Α΄θάζη και ζηην παπάγπαθο 8.4 για ηη Β΄και Γ΄θάζη, ηηρ απόθαζηρ 9283/Γ5-20-1-2015. 

 

ΜΕΣΕΓΓΡΑΦΕ 
Ιςχφουν όςα αναγράφονται ςτθν Τ.Α. 9283/Δ5 τθσ 20-01-2015. 

 

 ΓΕΝΙΚΑ 

1. Η ομάδα κάκε ςχολείου κα πρζπει να βρίςκεται 30ϋ λεπτά  πριν τθν ζναρξθ του αγϊνα ςτον αγωνιςτικό 

χϊρο.  

2. Η μετακίνθςθ και θ ςυμπεριφορά ακλθτϊν/τριϊν και φιλάκλων κατά τθ διεξαγωγι των ςχολικϊν αγϊνων, 

είναι ευκφνθ του εκάςτοτε ςχολείου και του ςυνοδοφ εκπαιδευτικοφ. 

3. Ιςχφουν οι επίςθμοι κανονιςμοί των αγωνιςμάτων και θ Τ.Α.9283/Δ5 τθσ 20-01-2015 (με τισ τροποποιιςεισ) 

του Τ.Π.Ε.Θ. 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΗ ΠΡΟΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ : 

1. τουσ αγϊνεσ μετζχουν μακθτζσ και μακιτριεσ που φοιτοφν ςε Δθμόςιο ι Ιδιωτικό Γενικό Λφκειο (Γ.Ε.Λ.), 

Επαγγελματικό Λφκειο (ΕΠΑ.Λ.) ι ςε κάκε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότθτασ του Τ.ΠΑΙ.Θ. του οποίου ο 

τίτλοσ απόλυςθσ είναι ιςότιμοσ με τον τίτλο του Γενικοφ Λυκείου, με ζτοσ γζννθςθσ: 1998, 1999, 

2000,2001.   Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ πρζπει να φοιτοφν κανονικά και κατά τθν θμζρα τθσ ςυμμετοχισ 

τουσ δεν κα πρζπει να ζχουν υπερβεί:    

o Οι μακθτζσ Γενικοφ Λυκείου, τισ εκατόν δζκα τζςςερισ (114) απουςίεσ (αδικαιολόγθτεσ και 

δικαιολογθμζνεσ). 

o Οι μακθτζσ ΕΠΑ.Λ. (θμεριςιου ι εςπερινοφ), τισ εκατόν εξιντα τζςςερισ (164) απουςίεσ 

(αδικαιολόγθτεσ και δικαιολογθμζνεσ). 

o Οι μακθτζσ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου, τισ εκατόν τριάντα (130) απουςίεσ (αδικαιολόγθτεσ και 

δικαιολογθμζνεσ).  

o Οι μακθτζσ άλλων τφπων Λυκείων, όπωσ εκκλθςιαςτικϊν, μουςικϊν κ.λ.π. τισ εκατόν δζκα       

τζςςερισ (114) απουςίεσ (αδικαιολόγθτεσ και δικαιολογθμζνεσ), ςτα μακιματα Γενικισ Παιδείασ. 

o Οι μακθτζσ που φοιτοφν ςε Ειδικά Σμιματα Ακλθτικισ Διευκόλυνςθσ (Ε.Σ.Α.Δ.) Λυκείου, τισ εκατόν 

δζκα τζςςερισ (114) απουςίεσ (αδικαιολόγθτεσ και δικαιολογθμζνεσ).   

2. Διαφιμιςθ οποιουδιποτε προϊόντοσ ι αναγραφι ονόματοσ ακλθτικοφ ςυλλόγου ςτισ εμφανίςεισ (φανζλα 

και φόρμα) ακλθτϊν απαγορεφεται. ε περίπτωςθ παράβαςθσ ο ακλθτισ υποχρεοφται ςε αλλαγι τθσ 
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εμφάνιςθσ ι επικάλυψθ τθσ διαφιμιςθσ ι του ονόματοσ του ακλθτικοφ ςυλλόγου. ε άλλθ περίπτωςθ δεν 

του επιτρζπεται να λάβει μζροσ ςτον αγϊνα. 

Αρμόδιοσ για ζλεγχο είναι ο εκπρόςωποσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ των αγϊνων και ςε απουςία του ο 

Ζφοροσ του αγωνίςματοσ ι ο Α' Διαιτθτισ του αγϊνα. τθν απόφαςι τουσ δεν μπορεί να γίνει ζνςταςθ. 

      3.   Κάκε μακθτισ ι μακιτρια ζχει  δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε ζνα ομαδικό  άκλθμα . 

 ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

1. Σο Δθμοτικό Ακλθτικό Κζντρο Γρεβενών και Βατολάκκου  να προετοιμάςουν τουσ ςχετικοφσ 
χϊρουσ και να ειδοποιιςουν τα ακλθτικά ςωματεία για το αγωνιςτικό πρόγραμμά μασ. 
2. Σα ςχολεία να μεριμνιςουν για όλα όςα περιλαμβάνονται, ςχετικά με τισ υποχρεϊςεισ τουσ 
ςτθν παραπάνω ςχετικι απόφαςθ του Τ.Π.Ε.Θ.  
3. Σο Γενικό Νοςοκομείο Γρεβενών  να μασ διακζςει τθν θμζρα του αγϊνων Ιατρικι Κάλυψθ. 

4. Σο Ε.Κ.Α.Β Γρεβενών να είναι ςε ετοιμότθτα κατά τθ διάρκεια των αγϊνων. 
5. Σο Αςτυνομικό Σμιμα και το Σμιμα Σροχαίασ, Γρεβενϊν, να μεριμνιςουν για τθν αςφάλεια 
αγωνιηομζνων και κεατϊν . 
 

 
 Για τθν Ο.Ε..Α. Π.Ε. Γρεβενών 
 
 Ο Πρόεδροσ 
   Διευκυντισ Δ.Ε. Γρεβενών 
 
 
 

                                                                         Κωνςταντίνοσ   Πουτακίδθσ  

 

 

      Κοινοποίθςθ 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

 
1. Τ.ΠΑΙ.Θ. 

Δ/νςθ Φυςικισ Αγωγισ-Σμιμα Γ′ 
Μαροφςι 

2. χολικό φμβουλο Φυςικισ Αγωγισ 
3. Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ   Ν. Γρεβενϊν 
4. Σμιμα Φυςικισ Αγωγισ Ν. Γρεβενϊν 
5. Ο.Ε..Α  6ου ομίλου Δυτικισ Μακεδονίασ. 
6. Αςτυνομικό Σμιμα Γρεβενϊν  - Σμιμα Σροχαίασ Γρεβενϊν. 
7.    Γενικό Νοςοκομείο Γρεβενϊν  – ΕΚΑΒ Γρεβενϊν . 

       9.    Επιτροπι Διοίκθςθσ Γυμναςτθρίου  Διμου Γρεβενϊν 
     10.    Ε.Π.. Γρεβενϊν 
Ζδρεσ τουσ 
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