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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ («ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΞΑΡΑΣ») 
 

   Η  Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων  Πρωτ/θμιας και 
Δευτ/θμιας Εκπ/σης Καβάλας, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. Πρωτ. Φ.24.1/9010/08-11-
2017 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Μακεδονίας -
Θράκης, έχοντας υπόψη : 
     1. την Υ.Α. αριθμ. πρωτ. 190677/Δ5/10-11-2016 (ΦΔΚ 3754/τ.Β΄/21-11-016) 

           με θέμα: « Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας      
Εκπαίδευσης ». 

       2. την Υ.Α. αρ. πρωτ. 9712/Δ5/19-01-2018/Φ.Ε.Κ.80/τ. Β’/2018 με θέμα «Συμπλήρωση, 
τροποποίηση και αντικατάσταση Κεφαλαίων στην αριθ. πρωτ. 190677/Δ5/10-11-
2016/Φ.Ε.Κ. 3754/τ. Β΄/2016 υπουργική απόφαση. 

     2. την αριθμ.πρωτ.  12669 /Δ5/25-1-2018 με θέμα «Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών    
Αγώνων  ΛΥΚΕΙΩΝ Ομαδικών Αθλημάτων Ελλάδας και Κύπρου καθώς και «Αγώνων 
ΑθλοΠΑΙΔΕΪΑΣ» Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, σχ. έτους 2017-2018». 

     3. Την αριθ. 2/11420/ΔΕΠ Κ.Υ.Α Απόφαση περί Δαπανών Σχολικών Αγώνων (ΦΕΚ 
516/Τ.Β΄/01-03-2016),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη αριθ. 2/56070/ΔΕΠ 
Κ.Υ.Α(ΦΕΚ 2582/Τ.Β΄/22-08-2016). 

     4. Το Πρακτικό Συνεδρίασης της Ο.Ε.Σ.Α.Δ ΚΑΒΑΛΑΣ με αριθμό 1/31-01-2018 

     5. Τις δηλώσεις συμμετοχής των σχολείων και την επιθυμία τους να λάβουν μέρος στις   
Αθλητικές Δραστηριότητες των Γενικών Λυκείων & ΕΠΑ.Λ. 

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 
 

 Την Α’ φάση «Κώστας Πεξαράς», των Αθλητικών  Δραστηριοτήτων μαθητών-
μαθητριών των Γενικών Λυκείων - ΕΠΑ.Λ. καθώς και τις ΑθλοΠΑΙΔΕΙΈΣ Δημοτικών, 
Γυμνασίων και Λυκείων της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Καβάλας για το σχολικό έτος 2017-2018 
ως εξής: 

    ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ  – ΕΠΑ.Λ  
 1. Ποδόσφαιρο Λυκείων, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2018. 
 2. Πετοσφαίριση Λυκείων, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2018. 
 3. Καλαθοσφαίριση Λυκείων, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2018. 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 Καβάλα    01-02-2018 

    Αρ.Πρωτ :  956 / Φ.24.2 
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ   

   
Πληροφορίες   :  Φασουλάς Ευάγγελος ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Διευθυντές των  
                        :  Καμαρίδης Παναγιώτης  Λυκείων, Γυμνασίων & Δημοτικών σχολείων 
Τηλέφωνο       :  2513503546  της Δ/νσης Δ.Ε. Καβάλας 
Τέλεφαξ          :  2513503546 -502  Υπόψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 
Οδός               : Εθνικής Αντίστασης 20   
                       : 65110 Καβάλα -Τ.Θ. 1152   
Email              : mail@dide.kav.sch.gr  ΚΟΙΝ: Όπως πίνακας αποδεκτών 
Ιστοσελίδα      : http://dide.kav.sch.gr       
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 4. Χειροσφαίριση (Δεν διεξάγεται το συγκεκριμένο πρωτάθλημα). 
 5. Κλασικός Αθλητισμός Λυκείων, Μάρτιος 2018. 

        ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
     AθλοΠΑΙΔΕΙΈΣ Γυμνασίων (Κλασικός Αθλητισμός, Ποδόσφαιρο, Πετοσφαίριση,    

Καλαθοσφαίριση), Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. 
 
    ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
     AθλοΠΑΙΔΕΙΈΣ Δημοτικών (Κλασικός Αθλητισμός, Ποδόσφαιρο, Πετοσφαίριση, 

Καλαθοσφαίριση) Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. 
 
  Τα προγράμματα, με τις  ομάδες των Λυκείων που θα αγωνισθούν, τα γήπεδα, τις 
ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων θα αναγράφονται αναλυτικά στα προγράμματα που θα 
σας αποσταλούν εγκαίρως. 
  Το ίδιο και με τις Προκηρύξεις και τα προγράμματα των Ατομικών Αθλημάτων και  των 
ΑθλοΠΑΙΔΕΙΏΝ των  Δημοτικών και των Γυμνασίων.  

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι Σχολικοί αγώνες των Λυκείων και ΕΠΑΛ θα διεξαχθούν με τη συνδρομή και 
συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Π. Ε. Καβάλας. 

Στους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί των πρωταθλημάτων των Ομοσπονδιών 
και οι ειδικές διατάξεις της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας με αριθμ. πρωτ. 
190677/Δ5/10-11-2016.  Σε κάθε περίπτωση αντίθεσης με τους κανονισμούς των 
πρωταθλημάτων, υπερτερούν τα όσα αναφέρονται στις αποφάσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή αναγραφή ονόματος αθλητικού συλλόγου στις 
εμφανίσεις ( φανέλα - 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. Η 
αναγραφή του ονόματος ή του σήματος του κατασκευαστή σε κάθε αθλητικό είδος δε θεωρείται 
διαφήμιση εφόσον είναι, σύμφωνα με τον κανόνα 61 του Ολυμπιακού χάρτη, μέχρι 9 
τετραγωνικά εκατοστά. 

Η απεικόνιση του σήματος της κατασκευάστριας εταιρίας μέσα στο περίγραμμα του 
αριθμού παίχτη στο πίσω μέρος της φανέλας δε θεωρείται διαφήμιση. 

Αρμόδιος για έλεγχο είναι ο εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής των αγώνων και 
σε απουσία του ο Α΄ διαιτητής του αγώνα.  

Οι αγώνες των ομαδικών αθλημάτων θα διεξαχθούν με το σύστημα του απλού 
αποκλεισμού ( ΝΟΚ ΑΟΥΤ ). 

Η ομάδα που αναφέρεται πρώτη στο φύλλο αγώνα είναι γηπεδούχος και σύμφωνα με 
τους κανονισμούς υποχρεούται να αλλάξει στολή, όταν και η φιλοξενούμενη ομάδα έχει το ίδιο 
χρώμα στολής.   

Ομάδα που θα καθυστερήσει περισσότερο από 15΄, από την καθορισμένη ώρα έναρξης 
του αγώνα, αποκλείεται. 

Συμμετοχή αθλητή σε αγώνα εννοείται ότι ο αθλητής έλαβε μέρος στον αγώνα και όχι η 
αναγραφή του ονόματός του στο φύλλο αγώνα.  
 Οι καταστάσεις συμμετοχής (υπόδ.2-3) και οι αθλητικές ταυτότητες  θα προσκομίζονται 
στα ομαδικά αθλήματα 20’ πριν την έναρξη του αγώνα στη Γραμματεία και στα ατομικά τρεις 
μέρες πριν τους αγώνες, στην Ομάδα Φυσικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε . Χωρίς την κατάσταση 
συμμετοχής στα ομαδικά η ομάδα  μ η δ ε ν ί ζ ε τ α ι.  
 Οι αθλητές θα φέρουν μαζί τους την έντυπη μαθητική-αθλητική ταυτότητα, θεωρημένη 
από γιατρό μέχρι δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημέρα των αγώνων.  Χωρίς αυτήν είναι 
αδύνατη η συμμετοχή τους στους αγώνες.  
 Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων και οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής να 
ενημερώνουν έγκαιρα στην Ομάδα Φυσικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε για ενδεχόμενη απουσία της 
σχολικής τους ομάδας από τους αγώνες, για να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις. 
  Οι συνοδοί καθηγητές παρακαλούνται να εξασφαλίσουν για τις ομάδες τους τις 
απαραίτητες μπάλες και φαρμακευτικό υλικό που κρίνεται απαραίτητο, όπως και να 
φροντίσουν για την αθλητική συμπεριφορά των αθλητών τους.   
 Στα ομαδικά αθλήματα ορίζεται ένας συνοδός για κάθε ομάδα. Ο συνοδός είναι ο  
καθηγητής Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί στο ίδιο σχολείο . Σε περίπτωση μη συμμετοχής των 
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καθηγητών Φ.Α., ο Διευθυντής μπορεί να ορίσει συνοδό καθηγητή άλλης ειδικότητας που 
υπηρετεί στο σχολείο. Στην περίπτωση που κανείς από το διδακτικό προσωπικό του σχολείου 
δεν δέχεται να συνοδεύσει την ομάδα, ο Διευθυντής  του μπορεί  να απευθυνθεί  στην 
Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και να ζητήσει να ορισθεί απ’ αυτήν συνοδός-προπονητής  καθηγητής Φυσικής 
Αγωγής που υπηρετεί σε άλλο σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού. Ο συνοδός 
είναι και προπονητής της ομάδας και κατά την διάρκεια του αγώνα ευρίσκεται υποχρεωτικά 
στον ειδικό χώρο μαζί με τους αναπληρωματικούς παίκτες της ομάδας του. Κατά την διάρκεια 
του αγώνα στον ειδικό χώρο για τους  αναπληρωματικούς παίκτες εκτός από αυτούς και τον 
προπονητή δεν πρέπει να ευρίσκεται κανένα άλλο άτομο. 

 Η Ο.Ε.ΣΑ.Δ. φροντίζει για την υποχρεωτική παρουσία γιατρού στους αγώνες 
αρμοδιότητάς της.          
   

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Για τη συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων θα πρέπει οι μαθήτριες-τες να 
έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το εδάφιο 9 παρ. 9.1 ,9.2, 9.3 και 9.4 
της υπ΄ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016(Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β΄/21-11-2016)Υπουργικής 
Απόφασης.  

 
1. (Αθλητική  μαθητική ταυτότητα) Η Νέα Αθλητική  μαθητική ταυτότητα. Η 

ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από το Διευθυντή του σχολείου. (σφραγίδα και στη 
φωτογραφία του μαθητή –τριας). 
Στη μαθητική ταυτότητα επισυνάπτεται: 
       Βεβαίωση ιατρού, ότι ο μαθητής - αθλητής δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα υγείας 
που να μην του επιτρέπει να λάβει μέρος στους αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι 
από, Ιατρό Παθολόγο, Καρδιολόγο, Γενικής Ιατρικής και Παιδίατρο μόνο για μαθητές Λυκείου 
που φοιτούν κανονικά στην Α΄τάξη Λυκείου. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία 
που να μην υπερβαίνει τους  δώδεκα μήνες (12) πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
αγώνα.  

2. Φωτοτυπία και των δύο πλευρών της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή. 
 
3.  Κατάσταση συμμετοχής σχολείου ( Υπόδ. 3 Ομαδικά) – (Υπόδ. 2 Ατομικά). 
 
4. Λίστα Συμμετοχής (Πρωτότυπη) της σχ. Ομάδας (Υπόδ. 1α,β,γ,δ) (μόνο στον 1ο 

αγώνα). 
 
6. Υπεύθυνη Δήλωση γονέα κηδεμόνα (Υπόδειγμα 9). (παραμένει στο σχολείο) 
 
7. Απόφαση έγκρισης μετακίνησης από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων 

του σχολείου για κάθε αγώνα (εντός της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας) της σχολικής 
ομάδας, η οποία δεν θα προσκομίζεται στη Δ.Δ.Ε. αλλά θα παραμένει στο σχολείο . Μαθητές – 
μαθήτριες που δεν θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση από γονέα –κηδεμόνα για τη 
συμμετοχή στους αγώνες Α’ Φάσης δεν θα μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στα πρακτικά του 
συλλόγου. 

  Επισημαίνεται, ότι ισχύουν οι νέες Αθλητικές μαθητικές ταυτότητες που έχουν εκδοθεί 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β΄/21-11-2016) Υπουργική 
Απόφαση και  χρησιμοποιήσαμε το προηγούμενο σχολικό έτος 2016-17 και  δεν είναι 
απαραίτητη η έκδοση τoυς από το myschool .  
  Και στις δύο περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση φωτοτυπίας της αστυνομικής 
ταυτότητας ή διαβατηρίου.  
Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα η κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο καθώς στη νέα κατάσταση 
συμμετοχής του σχολείου, ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο 
πεδίο.  
Δεν χρειάζεται η προσκόμιση της καρτέλας μαθητή/τριας.  
Διευκρινίζουμε, ότι μαθητές/τριες που φοιτούν στην Α΄ Λυκείου και έχουν γεννηθεί το έτος 
2002και σε κάποιες περιπτώσεις το έτος 2003, μπορούν να προσκομίσουν Ιατρική βεβαίωση 
και από Παιδίατρο. 
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Η κατάσταση υπογράφεται από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής και υπογράφεται και 
σφραγίζεται από το Διευθυντή του σχολείου. 
 
    Η ομαδική κατάσταση, οι μαθητικές ταυτότητες και όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά,      
πρέπει να κατατίθενται στη γραμματεία ή στο διαιτητή για το ποδόσφαιρο, 20΄ πριν την έναρξη 
του αγώνα, για να συμπληρωθεί το φύλλο αγώνα. 
     Χωρίς την μαθητική ταυτότητα δε λαμβάνει κανείς μέρος στους σχολικούς αγώνες. Μη 
προσκόμιση της ομαδικής κατάστασης συνεπάγεται μηδενισμό της ομάδας χωρίς να γίνει ο 
αγώνας.  
 

Παρακαλούνται όπως  οι κ. κ. Διευθυντές των σχολείων σε συνεργασία με τους 
καθηγητές φυσικής αγωγής να ελέγχουν σχολαστικά την πληρότητα των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, πριν την αναχώρηση της αποστολής από το σχολείο, 
διότι χωρίς αυτά, σε  καμία περίπτωση δε θα επιτρέπεται η συμμετοχή στους αγώνες, 
με αποτέλεσμα να προκαλούνται σοβαρά προβλήματα και μεγάλη αναστάτωση στην 
ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.    

Εάν το σχολείο, παρά τη δήλωση συμμετοχής σε αγώνες, αποφασίσει να μη 
συμμετέχει, οφείλει να το γνωστοποιήσει στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής, τουλάχιστον 
τρείς (-3-)  ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα  ώστε να 
γίνουν οι ανάλογες τροποποιήσεις του προγράμματος  

       
Οι μαθητικές αθλητικές ταυτότητες επιστρέφονται μετά τη λήξη του αγώνα εκτός αν 

υπάρχει ένσταση πλαστοπροσωπίας για το μαθητή  - αθλητή ή παραπέμπετε για αντιαθλητική 
συμπεριφορά, οπότε η μαθητική ταυτότητα επιστρέφεται μετά την απόρριψη της ένστασης ή τη 
λήξη της ποινής. Οι ομαδικές καταστάσεις συμμετοχής και των δύο σχολείων, επισυνάπτονται 
στο πρωτότυπο του φύλλου αγώνα και παραδίδονται στην Οργανωτική Επιτροπή και 
διατηρούνται τουλάχιστον για μια τριετία.   
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στους αγώνες μετέχουν μαθητές-τριες που έχουν γεννηθεί τα έτη  2000, 2001, 2002 και 

2003 εφόσον φοιτούν στην Α΄Λυκείου.  
 Κάθε μαθητής έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα ομαδικό άθλημα και σε ένα αγώνισμα 
ατομικού αθλήματος.  
     

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

α' Μαθητής 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. 

β' Σε περίπτωση που ο μαθητής έχει μετεγγραφεί σε σχολείο άλλης Διεύθυνσης και είχε 

προκριθεί για την Γ΄ Φάση ατομικού αγωνίσματος, ο μαθητής μετέχει με την ομάδα 

του νομού όπου ανήκει το σχολείο που έχει μετεγγραφεί. 

γ΄    Ο/Η κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ατομικό άθλημα και 
συγκεκριμένα σε ένα αγώνισμα του ατομικού αθλήματος. 

 

      2. ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ 

  Δικαίωμα συμμετοχής με ομάδα Λυκείου σε ομαδικό άθλημα έχουν όλοι οι 

μαθητές και όλες οι μαθήτριες που φοιτούν στο Λύκειο αυτό με πρώτη κανονική εγγραφή ή 

μετεγγραφή σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 104/1979 (Φ.Ε.Κ. 23 τ. Α΄ / 7-2-1979). 

    Τα προβλεπόμενα προνόμια των μαθητών/τριών που διακρίθηκαν σε Πανελληνίους  

Σχολικούς Αγώνες καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 
 

 1.Το κάθε σχολείο μετέχει με μία ομάδα μαθητών και μία μαθητριών σε κάθε άθλημα. Ο 
αριθμός μαθητών και μαθητριών που μετέχουν σε κάθε ομάδα είναι: 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ :  
Αριθμός αθλητών-τριών: Δέκα οχτώ (18) στη Λίστα και Δώδεκα (12) στον αγώνα . 
Διάρκεια αγώνα στην Α’ , Β’ φάση: τέσσερις περίοδοι των οκτώ (8) λεπτών με ανάπαυλα (15) 
λεπτών μεταξύ 2ου και 3ου οκταλέπτου. 
Τα ατομικά σφάλματα παίκτη περιορίζονται στα τέσσερα (4) και τα ομαδικά σφάλματα 
περιορίζονται στα τρία για κάθε περίοδο. 
Ισοπαλία-παρατάσεις σε όλες τις φάσεις: Δίνονται παρατάσεις των πέντε (5) λεπτών μέχρι να 
υπάρξει νικήτρια ομάδα. 
  
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ:  
Αριθμός αθλητών-τριών : Είκοσι (20) στη Λίστα και Δέκα τέσσερις (14) στον αγώνα.  
      (Στους 12 παίχτες προαιρετικά ένας λίμπερο, στους 13 ή 14 υποχρεωτικά 2 λίμπερο).        
Διάρκεια αγώνα στην Α’ , Β’ φάση : Δύο νικηφόρα ΣΕΤ. των είκοσι πέντε (25) πόντων  
Σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 ΣΕΤ, το τρίτο ΣΕΤ διεξάγεται όπως προβλέπεται από τους 
διεθνείς κανονισμούς για τη διεξαγωγή του πέμπτου ΣΕΤ ( 15 πόντοι ).  
                      
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: 
Αριθμός αθλητών : Είκοσι τέσσερις (24) στη Λίστα και Δέκα οχτώ (18) στον αγώνα.  
Αλλαγές: τρεις ( 3 ). 
Διάρκεια αγώνα στην Α’ , Β’ φάση:  Δύο ( 2 ) ημίχρονα των τριάντα πέντε ( 35 ) λεπτών. 
Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι χωρίς να δοθεί παράταση 
 

 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 
 Τροποποιείται το άρθρο 16.2 μετακινήσεις Αθλητικών Ομάδων ως εξής: για τις 
μετακινήσεις όλων των αθλητικών σχολικών ομάδων και αποστολών, εντός της οικείας Δ/νσης 
Β’θμιας Εκπαίδευσης η έγκριση μετακίνησης υπογράφεται από τον Διευθυντή και το Σύλλογο 
Διδασκόντων της σχολικής μονάδας. (ΦΕΚ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 ). 

Για τις μετακινήσεις των αθλητικών ομάδων ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν στις 
μετακινήσεις μαθητών για σχολικές εκδρομές. Συνεπώς, θα πρέπει το κάθε σχολείο να 
ετοιμάζει  πρακτικό όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία των μαθητών που θα μετακινηθούν, η 
ώρα και ο τόπος αναχώρησης και επιστροφής (προφανώς το σχολείο), το μέσο (π.χ. με τα 
πόδια), ο αρχηγός αποστολής (προφανώς ο καθηγητής Φυσ. Αγωγής) και ο Δ/ντης να έχει 
στην κατοχή του τις Υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων.  

Για τις μετακινήσεις εκτός της οικείας Διεύθυνσης, το παραπάνω πρακτικό που αφορά 
την Σχολική Ομάδα  θα πρέπει να διαβιβάζεται τουλάχιστον μια (1) ημέρα πριν την τέλεση του 
αγώνα, στη Δ.Δ.Ε. Καβάλας Τμήμα Φυσικής Αγωγής για έγκριση και υπογραφή από τον 
Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Χωρίς την παραπάνω έγκριση θα είναι αδύνατη η 
συμμετοχή της σχολικής ομάδας στον αγώνα. 

 
Σας ενημερώνουμε ότι για την σύνταξη του πρακτικού θα πρέπει να μνημονευτούν οι  

παρακάτω Υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι και έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  
Εκπαίδευσης Καβάλας: 
 

1. Την αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ 2769/τ.Β’/2-12-2011 Υπουργική απόφαση με 
θέμα «Εκδρομές –Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δ/θμιας 
Εκπ/σης εντός και εκτός της χώρας». 

2. Την αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  με θέμα "Αθλητικές 
Δραστηριότητες Σχολείων Β/θμιας και Α/θμιας Εκπ/σης". 

3. Την αριθμ. πρωτ. 12669 /Δ5/25-1-2018 με θέμα «Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών 
Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ Ομαδικών Αθλημάτων και Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος Ελλάδας 
και Κύπρου καθώς και «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων , 
σχ. έτους 2017-2018». 

ΑΔΑ: ΩΜΝ94653ΠΣ-5Ω9



 6

4. Την αριθμ.πρωτ  956/01-02-2018 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Καβάλας με θέμα «Προκήρυξη 
Σχολικών Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ Π.Ε. Καβάλας  σχ.έτους 2017-2018». 

 
ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

 

1 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. 

2 Μαθητής/μαθήτρια αθλητής - αθλήτρια που θα αποβληθεί από αγώνα για ανάρμοστη 

συμπεριφορά σε οποιαδήποτε φάση και η ποινή που προβλέπεται από τους 

κανονισμούς του αθλήματος είναι από πέντε (5) αγωνιστικές και άνω αποκλείεται από 

όλους τους σχολικούς αγώνες για όσα χρόνια είναι ακόμη μαθητής. 

3 Μαθητής/μαθήτρια αθλητής - αθλήτρια που θα αποβληθεί από αγώνα για κάθε άλλη 

αιτία (σκληρό παιχνίδι κ.λ.π.) τιμωρείται σύμφωνα με τους κανονισμούς του 

αθλήματος και επανέρχεται μετά την έκτιση της προβλεπόμενης ποινής. 

4 Στις περιπτώσεις αντικανονικής συμμετοχής αθλητού σε οποιοδήποτε ομαδικό 

άθλημα η ομάδα μηδενίζεται και σε περίπτωση που ανακηρύχτηκε πρωταθλήτρια 

αφαιρείται ο τίτλος.   

5 Η παράβαση ντόπινγκ κατά τη διάρκεια των αγώνων ομαδικών αθλημάτων από 

μαθητή-τρια, αθλητή–τρια επιφέρει σε αυτόν τα εξής:  

 α) Στέρηση του βραβείου και του μεταλλίου που θα ελάμβανε για τυχόν νίκη της 

ομάδας του.  

 β)Αποκλεισμού  του από τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων, καθώς και από τους 

Αγώνες «ΑθλοΠΑΙΔΕΊΑΣ»  για όσα χρόνια διατηρεί την ιδιότητα του μαθητή.  

6 Σε περίπτωση επεισοδίων από αθλητές μαθητές - μαθήτριες ή ακόμη και από 

φιλάθλους, πριν, κατά την διάρκεια ή και μετά τον αγώνα, η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. έχει δικαίωμα 

να επιβάλλει αποκλεισμό αθλητή, ομάδας, αλλά και σχολείου, εφόσον αφορά αγώνα 

Α΄ Φάσης. 

7 Σε περίπτωση επεισοδίων από αθλητές μαθητές - μαθήτριες ή ακόμη και από 

φιλάθλους, πριν, κατά την διάρκεια ή και μετά τον αγώνα σε οποιαδήποτε φάση, η 

Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.  έχει το δικαίωμα, μετά από εισήγηση της διοργανώτριας του αγώνα 

Ο.Ε.Σ.Α.Δ, να επιβάλει τον αποκλεισμό αθλητή, ομάδας, αλλά και σχολείου. 

8 Η δικαιοδοσία επιβολής αποκλεισμού στις περιπτώσεις των δύο προηγουμένων 

παραγράφων είναι για τις Ο.Ε.Σ.Α.Δ. δύο (2) σχολικά χρόνια και για την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. 

τρία (3) σχολικά χρόνια. Ως πρώτος σχολικός χρόνος λογίζεται ο διανυόμενος. 

9  Έφεση κατά επιβληθείσης ποινής αποκλεισμού αθλητή, ομάδας, σχολείου από 

Ο.Ε.Σ.Α.Δ. μπορούν οι τιμωρούμενοι να ασκήσουν, μέσα σε αποκλειστικό διάστημα 

ενός μηνός από την ημέρα που ανακοινώθηκε η ποινή, στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ., χωρίς η 

έφεση να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. 

10  Η κάθε Ο.Ε.Σ.Α.Δ. έχει την ευθύνη να κρατά ποινολόγιο αθλητών όλων των ομάδων 

του νομού μέχρι και την τελική Πανελλήνια φάση και να ενημερώνει την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. 

για κάθε ποινή πέραν του έτους που επιβάλει στον νομό της. 

11  Σχολική ομάδα που δήλωσε συμμετοχή σε αγώνες Α΄ φάσης και δεν παρουσιάστηκε 

σε προγραμματισμένο αγώνα ή παρουσιάστηκε χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

ή χωρίς τους απαραίτητους για την έναρξη του αγώνα αθλητές, μηδενίζεται. Σε 

περίπτωση που η αρμόδια Ομάδα Φυσικής Αγωγής ειδοποιηθεί τουλάχιστον τρεις ( 3 ) 

εργάσιμες ημέρες πριν από τον αγώνα, ότι η ομάδα αδυνατεί να αγωνιστεί και 

αποσύρεται, ο αγώνας ματαιώνεται και η αντίπαλος ομάδα προκρίνεται στον επόμενο 

γύρο χωρίς αγώνα. 

12     Σχολείο που δύο ομάδες του μηδενίστηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο  
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κατά το ίδιο σχολικό έτος, αποκλείεται από όλα τα ομαδικά αθλήματα κατά το έτος 

αυτό και οι ομάδες που μηδενίστηκαν αποκλείονται και κατά το επόμενο σχολικό έτος. 

Αγώνες που ματαιώθηκαν δεν υπολογίζονται. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 
Ενημερώνουμε τους κ. κ. Διευθυντές και τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής των σχολείων, 

ότι η παρακολούθηση των σχολικών αγώνων από μαθητές - μαθήτριες, θα επιτρέπεται μετά 
από σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και η οποία θα γίνεται οργανωμένα από το 
σχολείο, συνοδεία των Εκπαιδευτικών τους. Οι συνοδοί καθηγητές, θα έχουν την εποπτεία των 
μαθητών τους μέσα κι έξω από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, θα φέρουν δε την ευθύνη για 
τυχόν ζημιές που θα προκληθούν σ’ αυτές. 
 

Το μέτρο αυτό λαμβάνεται ώστε να μην προκύψουν φαινόμενα βίας, βανδαλισμού, και 
απρεπούς συμπεριφοράς που θα αμαυρώσουν την εικόνα τόσο των σχολικών αγώνων και 
γενικά του αθλητικού ιδεώδους. Όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας οφείλουμε να 
προστατεύσουμε τους μαθητές από τέτοια φαινόμενα, και θεωρούμε δεδομένη τη συνεργασία 
του Τμήματος Φυσικής Αγωγής με τους Διευθυντές, τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους 
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, για την υλοποίηση του στόχου αυτού. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 
 

1.Οι δαπάνες τέλεσης των αγώνων καλύπτονται από τον υπόλογο Χ.Ε.Π. κ. Καμαρίδη   
Παναγιώτη Κ.Φ.Α. ΠΕ 11, μέλος της Ομάδας Φ.Α. Καβάλας, και της Ο.Ε.Σ.Α.Δ.. 

  2.Οι συνοδοί καθηγητές εντός τριών (3) ημερών από την τέλεση του αγώνα πρέπει να    
προσκομίζουν  στον υπόλογο:                
α) κατάσταση συμμετοχής εις διπλούν θεωρημένη από τον Διευθυντή του σχολείου. 

   β) ημερολόγιο κίνησης εις διπλούν , θεωρημένο από τον Δ/ντή του σχολείου. 
   γ) εισιτήρια του ΚΤΕΛ. 
              δ) απόδειξη του ΚΤΕΛ (στην απόδειξη να γράφεται το άθροισμα της συνολικής  τιμής 

των εισιτηρίων της μετακίνησης μαθητών και συνοδού). 
  

 

                  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. 
 
 
 
 
                   Απόστολος Θ. Βαγενάς 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

 

 1. ΥΠ.Π.Ε.Θ. Δ/νση Φ.Α., Τμήμα Γ’. 
 2. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης. 
 3. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας-Γραφείο Τύπου. 
 4. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής. 
 5. Δ/νση Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Καβάλας 
 6 .Αστυν. Δ/νση –Αστυν. Τμήματα Καβάλας 
 7. Ομάδες Φ.Α. Δράμας, Έβρου, Ροδόπης Ξάνθης. 
 8. Επιτροπή Δημοτικών  Γυμναστηρίων  Καβάλας 
 9. Δήμος Νέστου –Παγγαίου –Θάσου 
10.Μέλη Ο.Ε.Σ.Α.Δ. 
11.Μ.Μ.Ε. 
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