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ΘΕΜΑ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Γ΄ ΦΑΣΗΣ (FINAL FOUR)      
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ, 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 
 
 
 
Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) Ημαθίας, 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 ΚΥΑ αριθ. 2/11420/ΔΕΠ (ΦΕΚ 516/τ.Β’/1-3-2016)  «Δαπάνες  σχολικών αγώνων 

και Αθλητικών διοργανώσεων» 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

 Βέροια   13 -  03 - 2016 

                Αρ. Πρωτ : 3847 
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ   

ΤΜΗΜΑ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   

   
Πληροφορίες   : Μπλατσιώτης Χρήστος 
                        : Ροδοβίτης Βασίλειος 

     ΠΡΟΣ: ΥΠ.Π.Ε.Θ. – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-   
Κ.Ο.Ε.Σ.Α. 

Τηλέφωνο        :  2331078935-37   
φαξ                  :  2331078936   
Οδός               : Μούμογλου 1  2. Τις Δ.Δ.Ε της Χώρας, Έδρες τους. 

                       : 59132 Βέροια   3. Τις Ομάδες Φυσικής Αγωγής της Χώρας (δια των Δ.Δ.Ε.) 

Email              : grfa@dide.ima.sch.gr    
          ΚΟΙΝ.:    1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ  

2. ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α’/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 

3. Δ/ΝΣΗ Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
4. Δ/ΝΣΗ Α’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
5. ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

(μέσω των Ομάδων Φ.Α.) 
6. ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 
7. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ 
8. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΡΟΙΑ Σ  
9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ    
10. Μ.Μ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 
11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
12. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Β.) 
13. ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 
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5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9283/Δ5/20-01-2015 (ΦΕΚ 143/τ.Β΄/22-01-2015) Υ.Α. «Αθλητικές 
Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» . 

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 158837/Δ5/8-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Ελλάδας και 
Κύπρου, τους Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες, καθώς και τους αγώνες 
ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, για το έτος 2015-2016». 

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.  204283/Δ5/14-12-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Δ/νση Φυσικής 
Αγωγής) με θέμα «Προκήρυξη Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων  ΛΥΚΕΙΩΝ Ομαδικών 
Αθλημάτων και Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος Ελλάδας και Κύπρου καθώς και Αγώνων 
ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ   Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, για το έτος 2015-2016». 

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8280/Δ5/20-1-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Δ/νση Φυσικής 
Αγωγής) με θέμα « Ενημέρωση για την συνέχεια των Πανελληνίων Αγώνων Λυκείων 
Ελλάδας και Κύπρου, σχ. έτους 2015-2016. 

9. Τo υπ’ αριθμ. 41548/Δ5/9-3-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής με θέμα 
«Ενημέρωση για την συνέχεια των Πανελληνίων Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ Ελλάδας και 
Κύπρου σχ.έτους 2015-2016». 

10. Πράξη 17η/11-04-2016 της Ο.Ε.Σ.Α. Ημαθίας. 
 
 
 

Προκηρύσσει  
 

 

τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Τελικής Φάσης (FINAL FOUR)  Ποδοσφαίρου 

μαθητών - μαθητριών  Λυκείων Ελλάδας – Κύπρου, σχολικού έτους 2015 – 2016 ως εξής : 

 

 
Τόπος Διεξαγωγής: ΒΕΡΟΙΑ 

 
 

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 

 
 

Τρίτη 19  & Τετάρτη  20 Απριλίου  2016. 

 

 

 
Χώροι  Διεξαγωγής των Αγώνων:  

1. «  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ  »  

2. «  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

Τρίτη 19 Απριλίου 2016 

Ώρα 10:45  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΒΕΡΟΙΑΣ  
1ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ 

Τρίτη 19 Απριλίου 2016 

Ώρα 12:30  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΒΕΡΟΙΑΣ  
2ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ 

 
Διαιτητές :   θα ορισθούν από τη Διεύθυνση Φυσικής αγωγής (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) 
Ιατρός αγώνα :  Γατουρτζίδης Κυριάκος 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ 
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

ΛΥΚΕΙΩΝ 

Τρίτη 19 Απριλίου 2016 

Ώρα 11:00 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ  

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  
1ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

Τρίτη 19 Απριλίου 2016 

Ώρα 12:45  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ  

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  
2ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

 
Διαιτητές :   θα ορισθούν από τη Διεύθυνση Φυσικής αγωγής (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) 
Ιατρός αγώνα :  Ανάστου Κων/νος 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΜΙΚΡΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ  

Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 

Ώρα 10:00  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ  

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 

Ώρα 12:00  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΤΑΔΙΟ  

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ 

 
Διαιτητές :   θα ορισθούν από τη Διεύθυνση Φυσικής αγωγής (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) 
Ιατρός αγώνα :  Ανάστου Κων/νος 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΛΙΚΟΙ  

Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 

Ώρα 10:15  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΒΕΡΟΙΑΣ  
 ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 

Ώρα 12:15 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΒΕΡΟΙΑΣ  
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ 

 
Διαιτητές :   θα ορισθούν από τη Διεύθυνση Φυσικής αγωγής (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) 
Ιατρός αγώνα :  Γατουρτζίδης Κυριάκος 
 

Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 

Ώρα 14.30 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΒΕΡΟΙΑΣ  
ΑΠΟΝΟΜΕΣ-ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ : 
 
Στους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί πρωταθλημάτων της Ελληνικής 
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και οι κανονισμοί και οι εγκύκλιοι του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  που 
υπερτερούν σε κάθε περίπτωση αντίθεσης με τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας και 
κάθε άλλης διάταξης του αθλήματος και πρωταθλήματος . 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
 
1 . Οι νικήτριες ομάδες των αγώνων 1,2,3 και 4 που θα προκριθούν από το ταμπλό των 8 
Αγοριών και Κοριτσιών, Γ’ Φάσης Σχολικού Έτους 2015-2016. 
2. α) Οι μαθητές- μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά και κατά την ημέρα της 
συμμετοχής τους, δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί τον προβλεπόμενο αριθμό απουσιών. 

     Κατά την ημέρα της συμμετοχής τους δεν πρέπει να έχουν υπερβεί τις (114) 
απουσίες, δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες, για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια και τις 164 
για τα ΕΠΑΛ.        
     β) Στους αγώνες μετέχουν μαθητές - μαθήτριες Λυκείου, που έχουν γεννηθεί τα έτη 
1998,1999, 2000 και 2001 με την προϋπόθεση να φοιτούν στην Α΄ Λυκείου. 
      γ) Μαθητές - Μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή 
που είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της παραγράφου 11.2 της. 9283/Δ5/20-01-2015 (ΦΕΚ 
143/τ.Β΄/22-01-2015) Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

      Παρακαλούνται οι συνοδοί των ομάδων να προσκομίσουν στον αγωνιστικό χώρο 

τριάντα (30΄) λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα τα εξής δικαιολογητικά: 

 
1) Αθλητική μαθητική ταυτότητα (υπόδειγμα 1) η οποία υπογράφεται και 

σφραγίζεται από το Διευθυντή του σχολείου. 

2)   Ιατρική βεβαίωση η οποία συμπληρώνεται στην αθλητική μαθητική ταυτότητα ή 

επισυνάπτεται σε αυτή και πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει το 

12μηνο από την ημέρα του αγώνα.  

Δε θα γίνουν αποδεκτά τα Ατομικά Δελτία Υγείας των μαθητών – τριών ως Ιατρική 

βεβαίωση. 

       Εάν η Ιατρική Βεβαίωση συμπληρώνεται από τον ιατρό πάνω στη Μαθητική 

Ταυτότητα, θα πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει ημερομηνία εξέτασης του μαθητή-

τριας ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής της Μαθητικής Ταυτότητας 

από το Διευθυντή του Σχολείου.  

3) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας των μαθητών- μαθητριών και των δύο 

πλευρών της, θεωρημένη από το Διευθυντή του σχολείου. 

4) Φωτοτυπία του δελτίου ατομικών στοιχείων κάθε μαθητή - μαθήτριας 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), θεωρημένη από το Διευθυντή του σχολείου. 

ΑΔΑ: 6Ε3Ξ4653ΠΣ-Ο0Ζ



Σελίδα 5 από 7 

5) Κατάσταση συμμετοχής του Σχολείου (Υπόδειγμα 3) με συμπληρωμένα τα 

ζητούμενα στοιχεία. 

Διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή αναγραφή ονόματος αθλητικού συλλόγου στις 

εμφανίσεις (φανέλα και φόρμα) αθλητών απαγορεύεται. Σε περίπτωση παράβασης ο 

αθλητής-τρια υποχρεούται σε αλλαγή της εμφάνισης ή επικάλυψη της διαφήμισης ή του 

ονόματος του αθλητικού συλλόγου. Σε άλλη περίπτωση δεν του επιτρέπεται να λάβει 

μέρος στον αγώνα.   

Ημερομηνία μετεγγραφής - ΠΡΟΣΟΧΗ : Στην περίπτωση που ο μαθητής δεν 

προέρχεται από μετεγγραφή αναγράφεται η λέξη «ΟΧΙ». Σημείωση : Στην περίπτωση που 

δεν αναγράφεται η λέξη «ΟΧΙ» για τους μαθητές που δεν προέρχονται από μετεγγραφή η 

κατάσταση δεν γίνεται δεκτή. 

Συνοδός Καθηγητής : Ο συνοδός καθηγητής-τρια που είναι και προπονητής της 

ομάδας, καθώς και ο αρχηγός της αποστολής, είναι οι μόνοι που επιτρέπεται να 

παρευρίσκονται στον ειδικό χώρο με τους αναπληρωματικούς παίκτες της ομάδας. 

Η ονομαστική κατάσταση συμμετοχής των μαθητών - μαθητριών υπογράφεται από 

τον Καθηγητή Φυσικής Αγωγής του Σχολείου και υπογράφεται και σφραγίζεται από τον 

Διευθυντή του Σχολείου. 

6) Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα – Κηδεμόνα (Υπόδειγμα 9). Επιπλέον των ανωτέρω 

δικαιολογητικών συμμετοχής, θα πρέπει οι μαθητές-τριες των σχολικών ομάδων να 

καταθέσουν στον υπεύθυνο συνοδό και ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση του γονέα-

κηδεμόνα στην οποία θα συναινεί για τη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στις Α΄-Β΄-

Γ΄ φάσεις των Σχολικών Αγώνων και τη σχετική  μετακίνηση. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ονομαστικές καταστάσεις συμμετοχής των μαθητών - μαθητριών, οι 

μαθητικές- αθλητικές ταυτότητες και τα συνοδευτικά σε αυτές έγγραφα, στους αγώνες της 

Γ’ Φάσης, παραδίδονται στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων κατά την Τεχνική 

Σύσκεψη, πριν από την κλήρωση των αγώνων. 

Οι μαθητικές – αθλητικές ταυτότητες και τα συνοδευτικά σε αυτές έγγραφα, 

επιστρέφονται στους αρχηγούς των αποστολών και πρέπει να παραδίδονται στη 

Γραμματεία του αγώνα 30΄ λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα. Οι μαθητικές- αθλητικές 

ταυτότητες επιστρέφονται μετά τη λήξη του αγώνα εκτός αν υπάρχει ένσταση 

πλαστοπροσωπίας για τον μαθητή-αθλητή ή παραπέμπεται για αντιαθλητική 

συμπεριφορά. Στην περίπτωση αυτή η μαθητική – αθλητική ταυτότητα παραδίδεται στην 

Οργανωτική Επιτροπή και επιστρέφεται μόνο μετά τη απόρριψη της ένστασης ή λήξη της 

ποινής. 
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ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ : 

Οι διαιτητές των αγώνων ορίζονται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και τη Διεύθυνση Φυσικής 

Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ : 

Οι τέσσερις (4) ομάδες που θα προκύψουν από το ταμπλό των οκτώ (8) τόσο στα 

αγόρια, όσο και στα κορίτσια, μετά από κλήρωση που θα γίνει κατά τη διάρκεια της 

Τεχνικής Σύσκεψης, θα συγκροτήσουν τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών αγώνων. Οι νικητές 

των δύο αυτών ημιτελικών αγώνων θα αγωνιστούν στο μεγάλο τελικό (για την 1η και 2η 

θέση), ενώ οι ηττημένοι των δύο ημιτελικών θα αγωνιστούν στο μικρό τελικό (για τις θέσεις 

3η και 4η ). 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ : 

Η Τεχνική Σύσκεψη θα διεξαχθεί την Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 και ώρα 19:30 στο 

Hotel ‘’Αιγές  Μέλαθρον’’. 

 

Στη σύσκεψη θα λάβουν μέρος Εκπρόσωποι του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της Κ.Ο.Ε.Σ.Α., η 

Ο.Ε.Σ.Α. Ημαθίας, οι Υπεύθυνοι των Ομάδων Φυσικής Αγωγής που θα συνοδεύουν τις 

αποστολές τους, ένας συνοδός καθηγητής από την Ο.Ε.Σ.Α. κάθε Νομού που μετέχει 

στους αγώνες και το όνομά του αναγράφεται στην κατάσταση συμμετοχής, καθώς και 

εκπρόσωποι τύπου. 

Στη σύσκεψη θα γίνει κατ’ αρχήν ενημέρωση για θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των 

αγώνων, και στη συνέχεια η κλήρωση των ομάδων του ημιτελικού και θα διευκρινιστούν 

όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα και τις παραπάνω σχετικές εγκυκλίους. 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ :   

Οι πρωτότυπες καταστάσεις συμμετοχής και οι μαθητικές – αθλητικές ταυτότητες και τα 

συνοδευτικά σε αυτές έγγραφα, για τους αγώνες της Γ’ Φάσης, παραδίδονται στην 

Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων κατά την Τεχνική Σύσκεψη. Αφού ελεγχθούν άμεσα 

επιστρέφονται στους αρχηγούς των αποστολών και πρέπει να παραδίδονται στην 

Γραμματεία του αγώνα τριάντα (30’) λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα. 

Σημείωση  
Όλοι-ες οι συμμετέχοντες-ουσες συνοδοί στο final-four των ομαδικών αθλημάτων, 

υποχρεούνται να προσκομίσουν αντίγραφα των φύλλων αγώνων Γ΄φάσης (ταμπλό 16 κ 8) 

των σχολικών ομάδων τους κατά την τεχνική σύσκεψη. 
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Σελίδα 7 από 7 

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ : 

Κάθε ομάδα πρέπει υποχρεωτικά να έχει δύο ομοιόμορφες εμφανίσεις (φανέλα-

παντελονάκι ίδιο χρώμα), διαφορετικού χρώματος δίχως να αναγράφονται σε αυτές 

διαφημίσεις ή τίτλοι σωματείων και συλλόγων. Σε περίπτωση παράβασης ο αθλητής–τρια 

υποχρεούται σε αλλαγή της εμφάνισης ή επικάλυψη της διαφήμισης ή του τίτλου του 

συλλόγου ή σωματείου. 

Προς αποφυγή ταύτισης χρωμάτων θα πρέπει οι ομάδες, όπως αναφέρεται και 

παραπάνω, να ενημερώσουν εγκαίρως την Οργανωτική Επιτροπή. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την κλήρωση, η ομάδα που θα κληρωθεί πρώτη κατά την 

Τεχνική Σύσκεψη, θεωρείται γηπεδούχος, τόσο στους ημιτελικούς αγώνες, όσο και στους 

τελικούς (μικρό και μεγάλο) και είναι υποχρεωμένη να αλλάξει εμφάνιση σε περίπτωση 

που συμπέσει το χρώμα εμφάνισης με την ομάδα που θα κληρωθεί δεύτερη. 

Σας ενημερώνουμε ότι : 

Η ονομαστική κατάσταση συμμετοχής και τα χρώματα των εμφανίσεων των ομάδων, θα 

πρέπει αρχικά να σταλούν με e-mail στη Δ.Δ.Ε. Ημαθίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση :  

grfa@dide.ima.sch.gr ή με FAX στο 23310 78936, μέχρι την Παρασκευή 15-04-2016. 

 

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ : 

Την Τρίτη 19 Απριλίου 2016 και ώρα 8.50 π.μ.  στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ  με τη 

συμμετοχή των ομάδων με το σύνολο των αθλητών τους (αγόρια-κορίτσια) και το συνοδό 

καθηγητή τους φορώντας αθλητική περιβολή. 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ : 

Ενστάσεις υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με την υπ’ αρ.  9283/Δ5/20-01-

2015 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα "Αθλητικές Δραστηριότητες Α΄/θμιας και Β΄/θμιας 

Εκπ/σης".   

 

ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΑ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. 

 
  

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

                      

                           

    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ε. ΜΑΥΡΙΔΟΥ   
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ΑΔΑ: 6Ε3Ξ4653ΠΣ-Ο0Ζ


		2016-04-13T13:37:57+0300
	Athens




