
 

 
 

Θέμα :  «Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων  Ποδοσφαίρου Κοριτσιών  Λυκείων ,  Γ′ Φάση  (ταμπλό 
των 16) ,  σχολικού έτους 2015 -2016».  

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

α) Την Υ.Α. 9283/Δ5/20-01-2015 με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Β/θμιας και Α/θμιας Εκπ/σης» του ΥΠ.Ε.Π.Θ., 
Δ/νση Φυσικής Αγωγής. 
β) Την 706/05-02-2016 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Δ/θμιας Εκ/σης Δυτικής Μακεδονίας (Ανασυγκρότηση 
Ο.Ε.Σ.Α. Γρεβενών 2015-16). 
γ) Την 204283/Δ5 - 14 / 12 / 2015 «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 
2015-2016» & και τις σχετικές ενημερωτικές εγκυκλίους. 
δ) Το έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων φ24/5012-4/4/2016 με θέμα : «Εισήγηση για τη διεξαγωγή του αγώνα Ποδοσφαίρου 
μαθητριών λυκείων στο πλαίσιο της Γ΄ Φάσης (Ταμπλό των 16) του Πρωταθλήματος Λυκείων». 
στ) Το έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Πέλλας 3201-4/4/2016 με θέμα «Εισήγηση για τη διεξαγωγή του αγώνα Ποδοσφαίρου μαθητριών 
λυκείων στο πλαίσιο της Γ΄ Φάσης (Ταμπλό των 16) του Πρωταθλήματος Λυκείων». 
ε) Σύμφωνα με το έγγραφο με αρ. πρωτ. 53715/Δ5/31-03-2016, την 7

η
  πράξη/29-03-2016 της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.  

 
 
 
 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

τους αγώνες Ποδοσφαίρου Κοριτσιών 
Λυκείων Γ’ Φάση, ΤΑΜΠΛΟ ΤΩΝ 16, 
σχολικού έτους 2015 – 2016 ως εξής: 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Π.Ε & Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Ο.Ε.Σ.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

 

Γρεβενά: 5/4/2016 

                           Αρ. Πρωτ.: 2039 

   
Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης» 

Τ.Κ. – Πόλη : 51100 Γρεβενά 
Ιστοσελίδα : http://dide.gre.sch.gr 
e-mail : gram-pa@dide.gre.sch.gr 

 
Πληροφορίες : Σούλας Βασίλειος 

Αμανατίδης Ιωάννης 
Αποστολίδης Χρήστος 

Τηλέφωνο : 2462353163-2462353150 
FAX : 2462353151 

ΠΡΟΣ: 

 

 ΥΠ.Π.Ε.Θ 

 Ο.Ε.Σ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 Ο.Ε.Σ.Α. ΠΕΛΛΑΣ 

 
 

Κοιν: Πίνακας Αποδεκτών 

http://dide.gre.sch.gr/
mailto:gram-pa@dide.gre.sch.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 

Τετάρτη, 06 Απριλίου 2016 

Ώρα 11:30 π.μ. 
Ε.ΠΣ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1Ο ΓΕ.Λ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 5Ο ΓΕ.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Χρώμα στολής: Άσπρο -μαύρο (1Ο ΓΕ.Λ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) – Θαλασσί  (5Ο ΓΕ.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 

Διαιτητής:  ΙΤΣΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.Φ.Α.  (Ο.Ε.Σ.Α. ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ) 

Επόπτες γραμμών: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Ο.Ε.Σ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) –  ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Ο.Ε.Σ.Α. 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ). 

Επόπτης του αγωνίσματος: Σούλας Βασίλειος. 

Ιατρός αγώνα: Πετρίδης Ανδρέας.  

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

ΗΛΙΚΙΕΣ 
Μαθητές-τριες που γεννήθηκαν τα έτη  1998, 99, 2000. Στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων σχ. Έτους 2015-2016 
δύνανται να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες που έχουν γεννηθεί και το έτος 2001 με την προϋπόθεση ότι 
φοιτούν στην Α΄ Λυκείου. 
 

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ 

    Παρακαλούνται οι συνοδοί των ομάδων, αθλητών/τριών να προσκομίσουν στον αγωνιστικό χώρο είκοσι (20΄) 

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. Φωτογραφία  σφραγισμένη στην Αθλητική μαθητική ταυτότητα (υπόδειγμα 1). 

2) Ιατρική βεβαίωση η οποία συμπληρώνεται στην αθλητική μαθητική ταυτότητα (υπόδειγμα 1) και πρέπει να 

έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει το εξάμηνο από την ημέρα του αγώνα.  

     Η Ιατρική Βεβαίωση που συμπληρώνεται από τον ιατρό πάνω στη Μαθητική Ταυτότητα, θα πρέπει απαραιτήτως 

να έχει ημερομηνία εξέτασης του μαθητή-τριας ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής της Μαθητικής 

Ταυτότητας από το Διευθυντή του Σχολείου.  

Επίσης  μπορεί να υπογράφεται και από Ιατρό Γενικής Ιατρικής αρκεί να αναγράφεται σε αυτήν ότι στο μαθητή/τρια 
επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση από Παιδίατρο χορηγείται μέχρι την ηλικία των 16 ετών.  

     Τα Ατομικά Δελτία Υγείας των μαθητών – τριών δεν θα γίνονται δεκτά στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες  

ΛΥΚΕΙΩΝ.   

3) 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), θεωρημένη από το Διευθυντή του σχολείου. 

4) Κατάσταση συμμετοχής ομαδικών  αθλημάτων ( Υπόδειγμα 3 ) του σχολείου στην οποία αναγράφεται ο 

αριθμός των απουσιών του μαθητή-τριας. Οι καταστάσεις αυτές θα περιλαμβάνουν τις δικαιολογημένες και 

αδικαιολόγητες απουσίες τρεις (3) το πολύ ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των αγώνων, σφραγισμένο και 

υπογεγραμμένο από τον Δ/ντη του σχολείου.   

5. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα Κηδεμόνα (υπόδειγμα 9), για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας σε σχολικές αθλητικές 

δραστηριότητες. 
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6. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας των μαθητών-τριών και των δύο πλευρών της. Σύμφωνα με το 
Ν.4250/2014, η φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή/τριας δεν χρειάζεται επικύρωση από το 
Διευθυντή του Σχολείου.  
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής σχολείου σε ομαδικά αθλήματα, περιγράφονται αναλυτικά στις παραγράφους 8.1, 8.2 και 8.3 για την Α΄φάση και στην 

παράγραφο 8.4 για τη Β΄και Γ΄φάση, της απόφασης 9283/Δ5-20-1-2015. 

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 
Ισχύουν όσα αναγράφονται στην Υ.Α. 9283/Δ5 της 20-01-2015. 

 

 ΓΕΝΙΚΑ 

1. Η ομάδα κάθε σχολείου θα πρέπει να βρίσκεται 30΄ λεπτά  πριν την έναρξη του αγώνα στον αγωνιστικό 

χώρο.  

2. Η μετακίνηση και η συμπεριφορά αθλητών/τριών και φιλάθλων κατά τη διεξαγωγή των σχολικών αγώνων, 

είναι ευθύνη του εκάστοτε σχολείου και του συνοδού εκπαιδευτικού. 

3. Ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί των αγωνισμάτων και η Υ.Α.9283/Δ5 της 20-01-2015 (με τις τροποποιήσεις) 

του Υ.Π.Ε.Θ. 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ : 

1. Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (Γ.Ε.Λ.), 

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. του οποίου ο 

τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου, με έτος γέννησης: 1998, 1999, 

2000,2001.   Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά και κατά την ημέρα της συμμετοχής 

τους δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί:    

 Οι μαθητές Γενικού Λυκείου, τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και 

δικαιολογημένες). 

 Οι μαθητές ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού), τις εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες 

(αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες). 

 Οι μαθητές Εσπερινού Γενικού Λυκείου, τις εκατόν τριάντα (130) απουσίες (αδικαιολόγητες και 

δικαιολογημένες).  

 Οι μαθητές άλλων τύπων Λυκείων, όπως εκκλησιαστικών, μουσικών κ.λ.π. τις εκατόν δέκα       

τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες), στα μαθήματα Γενικής 

Παιδείας. 

 Οι μαθητές που φοιτούν σε Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ.) Λυκείου, τις 

εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες).   

2. Διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή αναγραφή ονόματος αθλητικού συλλόγου στις εμφανίσεις (φανέλα 

και φόρμα) αθλητών απαγορεύεται. Σε περίπτωση παράβασης ο αθλητής 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. 

Αρμόδιος για έλεγχο είναι ο εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής των αγώνων και σε απουσία του ο 

Έφορος του αγωνίσματος ή ο Α' Διαιτητής του αγώνα. Στην απόφασή τους δεν μπορεί να γίνει ένσταση. 

      3.   Κάθε μαθητής ή μαθήτρια έχει  δικαίωμα συμμετοχής σε ένα ομαδικό  άθλημα . 

  

ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ , ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟΝ 

ΑΓΩΝΑ. 
Ο συνοδός καθηγητής είναι και προπονητής της ομάδας και ο μόνος που επιτρέπεται να κάθεται στον ειδικό 

χώρο με τους αναπληρωματικούς παίκτες της ομάδας. 
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Κατά τη διάρκεια του αγώνα, στον ειδικό χώρο για τους αναπληρωματικούς παίκτες, ως προπονητής μπορεί να 

ευρίσκεται μόνο συνοδός που είναι καθηγητής του σχολείου ή έχει ορισθεί από την Ο.Ε.Σ.Α..  Μόνο σε αγώνα της 

Β΄ και Γ΄ Φάσης εκτός από τον προπονητή μπορεί να ευρίσκεται και δεύτερο άτομο, μέλος της Ο.Ε.Σ.Α. που 

συμμετέχει ως Αρχηγός της αποστολής και δηλώνεται στο φύλλο αγώνα. 

Σύμφωνα με το υπ.αριθμ. 16069/Γ4/6/2/2008 έγγραφο της Δ/νσης  Φ.Α, η είσοδος μαθητών –φιλάθλων στα 

γήπεδα όπου διεξάγονται σχολικοί αγώνες επιτρέπεται μόνον όταν:  

1. Συνοδεύονται επιτηρούνται από καθηγητές του σχολείου. Σε ότι αφορά στον αριθμό των συνοδών εκπ/κών και 

στο ποσοστό συμμετοχής των μαθητών ισχύουν οι διατάξεις της Υ.Α. Γ2/13324/07-02-2006 «σχολικοί περίπατοι και 

εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων της Δ/θμιας Εκπ/σης».  

2. Ο αρχηγός – συνοδός καταθέτει στη γραμματεία του αγώνα αντίγραφο πρακτικού απόφασης του συλλόγου 

διδασκόντων για τη συμμετοχή μαθητών-φιλάθλων στον αγώνα.  

3. Μαθητής/μαθήτρια αθλητής - αθλήτρια που θα αποβληθεί από αγώνα για ανάρμοστη συμπεριφορά σε 

οποιαδήποτε φάση, αποκλείεται από όλους τους υπόλοιπους αγώνες όχι μόνο του αθλήματος στο οποίο απεβλήθη, 

αλλά από όλους τους αγώνες ομαδικών ή ατομικών αθλημάτων κατά την ίδια σχολική χρονιά.  

Σας εφιστούμε την προσοχή στο ότι σύμφωνα με την παρ. 9.4, 9.5 της 9283/Δ5/20-01-2015 (Φ.Ε.Κ.143/τ. Β΄/22-01-

2015 Υ.Α. «οι συνοδοί καθηγητές και όλα τα μέλη των Αγωνόδικων Επιτροπών (διαιτητές, κριτές και γραμματεία) 

εφόσον έχουν την Δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία».  

Οι συνοδοί των ομάδων και μαθητών φιλάθλων , είναι υπεύθυνοι για την κόσμια συμπεριφορά 

των μαθητών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα. Σχολείο που θα δημιουργήσει 

επεισόδια ή φθορές σε αγωνιστικούς χώρους τιμωρείται με αποκλεισμό και υποχρεούται να 

αποκαταστήσει τις φθορές. Ομάδα χωρίς συνοδό δεν δύναται να συμμετάσχει στους αγώνες.  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 Η Ε.Π.Σ. Γρεβενών να προετοιμάσει  τους σχετικούς χώρους. 

 Τα σχολεία να μεριμνήσουν για όλα όσα περιλαμβάνονται, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους στην 

παραπάνω σχετική απόφαση του Υ.Π.Ε.Θ.  

 Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών  να μας διαθέσει την ημέρα του αγώνων Ιατρική Κάλυψη. 

 Το Ε.Κ.Α.Β Γρεβενών να είναι σε ετοιμότητα κατά τη διάρκεια των αγώνων. 

 Το Αστυνομικό Τμήμα και το Τμήμα Τροχαίας, Γρεβενών, να μεριμνήσουν για την ασφάλεια αγωνιζομένων 

και θεατών . 

 Για την Ο.Ε.Σ.Α. Π.Ε. Γρεβενών 
 
 Ο Πρόεδρος 
   Διευθυντής Δ.Ε. Γρεβενών 
 
 
 

                                                                         Κωνσταντίνος   Πουτακίδης  

 

      Κοινοποίηση 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1. Σχολικό Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής 
2. Αστυνομικό Τμήμα Γρεβενών  - Τμήμα Τροχαίας Γρεβενών. 
4.    Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών  – ΕΚΑΒ Γρεβενών . 

         5.    Ε.Π.Σ.  Γρεβενών 
       Έδρες τους            
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