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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη της Α΄ Φάσης Πανελλήνιων Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων
(Πετοσφαίριση, Χειροσφαίριση, Ποδόσφαιρο Καλαθοσφαίριση) ΓΕ.Λ. και
ΕΠΑ.Λ. της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Πιερίας, Σχολικού Έτους 2019-2020»

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Πιερίας (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Πιερίας,
έχοντας υπόψη:
α) την Υ.Α. με αριθ. πρωτ. 19077/Δ5/10-11-2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/2016) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και ειδικότερα με την αριθ. πρωτ. 9941/22-01-2019 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 109/τ. Β΄/25-01-2019),
β) την Εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 191124/Δ5/05-12-2019 της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του
Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και
Κύπρου, σχολικού έτους 2019-2020»,
γ) την Κ.Υ.Α. 2/5472/0022/03.02.2014 (ΦΕΚ 224/τ.Β΄/05.02.2014) «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) τηv απόφαση με αριθ. πρωτ. 26551/06-11-2019 της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών
Αθλητικών Δραστηριοτήτων» (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δ.Δ.Ε. Πιερίας σχ. έτους 2019-2020»,
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ε) την Υ.Α με αρ. πρωτ. 7725/Δ5/20-01-20 (ΑΔΑ: ΩΝΥ146ΜΤΛΗ-Τ5Β) με θέμα «Συγκρότηση
Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ» σχ.
έτους 2019-2020,
στ) τo έγγραφο με αριθ. πρωτ. 15545 / 19-12-2019 της Ομάδας Φυσικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε.
Πιερίας με θέμα «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και
Κύπρου, σχολικού έτους 2019-2020»,
ζ) την Υ.Α. με αριθ. πρωτ. 11947/Δ5/28-01-2020 με θέμα «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων
ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου και άλλων Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων σχ.
έτους 2019-2020»,
η) την 2η Πράξη/04-02-2020 της Οργανωτικής
Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δ.Δ.Ε. Πιερίας,

Επιτροπής

Σχολικών

Αθλητικών

θ) την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 12952/29-02-2020 της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ
με θέμα «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου,
σχολικού έτους 2019- 2020»,
ι) την Υ.Α με αριθ. πρωτ. 17326/B1/06-02-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ. « Μεταφορά πιστώσεων στον ΑΛΕ
2420908001 των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Προϋπολογισμού έτους 2020»,
ια) τις αποφάσεις με αριθ. πρωτ. 2575, 2576, 2575 /10-02-2020 δέσμευσης πιστώσεων στον ΑΛΕ
2420908001 της ΔΥΕΕ Ν. Θεσ/νίκης,
ιβ) τις δηλώσεις συμμετοχής των Λυκείων Δ.Δ.Ε. Πιερίας στους Πανελλήνιους Αγώνες

Προκηρύσσει
την Α΄ Φάση των Πανελλήνιων Αγώνων των Ομαδικών Αθλημάτων (Πετοσφαίριση,
Χειροσφαίριση, Ποδόσφαιρο και Καλαθοσφαίριση) μαθητών/τριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., της
Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Πιερίας, για το σχολικό έτος 2019-2020, ως εξής:
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά άθλημα στη λίστα (υποδείγματα 1α, 1β, 1γ, 1δ), και στην
κατάσταση συμμετοχής (υπόδειγμα 3) έχει ως εξής:
 Πετοσφαίριση: στη λίστα είκοσι (20) και σε κάθε αγώνα δέκα τέσσερις [14].
 Χειροσφαίριση: στη λίστα είκοσι δύο (22) και σε κάθε αγώνα δεκαέξι [16].
 Ποδόσφαιρο: στη λίστα είκοσι τέσσερις (24) και σε κάθε αγώνα δέκα οκτώ [18].
 Καλαθοσφαίριση: στη λίστα δεκαοκτώ (18) και σε κάθε αγώνα δώδεκα [12].
Επισημαίνεται ότι κάθε μαθητής/-τρια μπορεί να δηλωθεί μόνο σε μία λίστα από τα
προαναφερθέντα Ομαδικά Αθλήματα.
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Δίνεται προτεραιότητα στην ολοκλήρωση της Α΄ φάσης στα Ομαδικά Αθλήματα της Πετοσφαίρισης
και της Χειροσφαίρισης, διότι στα δύο αυτά αθλήματα θα διεξαχθούν φέτος οι Παγκόσμιοι
Σχολικοί Αγώνες. Το πρόγραμμα διεξαγωγής της Πετοσφαίρισης (μαθητών/τριών) είναι
σύμφωνα με τον πίνακες A΄1, A΄2 και της Χειροσφαίρισης (μαθητών) σύμφωνα με τον πίνακα Β΄1.
Τα προγράμματα του Ποδοσφαίρου και της Καλαθοσφαίρισης θα αποσταλούν σύντομα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην Ομάδα Φυσικής Αγωγής να αποσταλούν οι πρωτότυπες λίστες σφραγισμένες
και υπογεγραμμένες από τον/την Δ/ντή/ντρια του σχολείου και τον/την εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής
του σχολείου στη Δ.Δ.Ε. Πιερίας, έως την ημερομηνία έναρξης των Αγώνων.
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό
Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας
του Υ.ΠΑΙ.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου.



Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά.



Το έτος 2020 μετέχουν μαθητές και μαθήτριες Λυκείου που γεννήθηκαν κατά τα έτη 2002,
2003 και 2004, καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2005 και φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου.



Μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή, που
είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ
α. Η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί και έχει ενεργοποιηθεί στα
ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. του myschool).
Για να εκτυπωθεί το συγκεκριμένο έντυπο ακολουθούμε την εξής διαδρομή:
Αναφορές Μαθητών ► Έντυπα, Βεβαιώσεις, Τίτλοι ► Σχολική Αθλητική Ταυτότητα Λυκείου και
στη συνέχεια επιλέγουμε τους μαθητές που μας αφορούν.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση οι σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται στο helpdesk
του myschool.
Η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται σε κάθε τάξη από τον/την
Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου.
Στην αθλητική μαθητική ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω
πλευρά), η Βεβαίωση Ιατρού ότι στον/στην μαθητή/-τρια επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες, και
μπορεί να είναι από Ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και παιδίατρο για μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη Λυκείου.
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Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες
από την ημέρα του αγώνα.
β. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του διαβατηρίου του/της μαθητή/μαθήτριας.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας σε
Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες (υπόδειγμα 9), η οποία παραμένει στο σχολείο και ο/η Διευθυντής/ντρια συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στην κατάσταση συμμετοχής του
σχολείου.
δ. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για ομαδικά αθλήματα (υπόδειγμα 3), στην οποία
συμπληρώνονται από το σχολείο τα στοιχεία των μαθητών/τριών, σύμφωνα με την αστυνομική
ταυτότητα. Η κατάσταση υπογράφεται από τον/την εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής του σχολείου και
υπογράφεται και σφραγίζεται από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι μαθητές/τριες πρόσφυγες, που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο
(ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του
Υ.ΠΑΙ.Θ. συμμετέχουν προσκομίζοντας άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους
καταγραφής.
Διευκρινίζεται ότι


ο/η κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ομαδικό άθλημα,



επιπλέον, ο/η κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ατομικό άθλημα και
σε ένα αγώνισμα ή κατηγορία ατομικού αθλήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καταστάσεις πρέπει να παραδίδονται στο διαιτητή και όλα τα
δικαιολογητικά να ελέγχονται είκοσι (20΄) λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα.
3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΗ
Ενεργός συμμετοχή αθλητή σε αγώνα εννοείται ότι ο αθλητής έλαβε μέρος στον αγώνα και
όχι η απλή αναγραφή του ονόματός του στο φύλλο αγώνα.
4. ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Την κάθε σχολική ομάδα συνοδεύει ο/η Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί στο
σχολείο και ορίζεται από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου.
Σε περίπτωση μη συμμετοχής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής ο/η Διευθυντής/ντρια του
σχολείου μπορεί να ορίσει Εκπαιδευτικό άλλης ειδικότητας.
Ο/η συνοδός Εκπαιδευτικός και προπονητής/τρια της ομάδας, μπορεί να ευρίσκεται στον
ειδικό χώρο για τους αναπληρωματικούς παίκτες της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα.
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Οι συνοδοί Εκπαιδευτικοί είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.
5. ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Οι Ιατροί των Αγώνων και όλα τα μέλη των Οργανωτικών Επιτροπών (διαιτητές, κριτές,
επόπτες, Γραμματεία) ορίζονται από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Πιερίας, και εφόσον έχουν τη
Δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.
6. ΠΟΙΝΕΣ
Σύμφωνα με την παράγραφο 14 της με αριθ. πρωτ. 19077/Δ5/10-11-2016) Υ.Α. (ΦΕΚ
3754/τ.Β΄/21-11-2016).
7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις σύμφωνα με την παράγραφο 16, της Υ.Α. με αριθ. πρωτ 190677/Δ5/10-11-2016
(ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21-11-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. πρωτ. 9941/Δ5/22-012019 Υ.Α. (ΦΕΚ 109/τ.Β΄/25-01-2019).
8. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η Διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή αναγραφή ονόματος αθλητικού συλλόγου στις
εμφανίσεις (φανέλα και φόρμα) των μαθητών/τριών - αθλητών/τριών Απαγορεύεται.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί των αθλημάτων, οι κανονισμοί πρωταθλημάτων των
Ομοσπονδιών και οι ειδικές διατάξεις της προκήρυξης του Υ.ΠΑΙ.Θ., που σε κάθε περίπτωση
αντίθεσης με τους κανονισμούς αθλημάτων και πρωταθλημάτων υπερτερούν έναντι κάθε άλλης
διάταξης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: Διάρκεια αγώνα: Δύο (02) νικηφόρα σετ των είκοσι πέντε (25) πόντων. Στην
περίπτωση που ο αγώνας φθάσει να είναι 1 – 1 σετ, διεξάγεται τρίτο σετ στους δεκαπέντε (15)
πόντους.
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: Διάρκεια αγώνα: Δύο (02) ημίχρονα των είκοσι πέντε (25΄) λεπτών. Σε
περίπτωση ισοπαλίας ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι, χωρίς να δοθεί παράταση.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: Διάρκεια αγώνα: Δύο (02) ημίχρονα των τριάντα πέντε (35΄) λεπτών. Σε περίπτωση
ισοπαλίας ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι, χωρίς να δοθεί παράταση.
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: Διάρκεια αγώνα: Τέσσερις περίοδοι των οκτώ (08΄) λεπτών. Μεταξύ της 1ης
και 2ης περιόδου και μεταξύ 3ης και 4ης περιόδου υπάρχουν διαλείμματα των δύο (02΄) λεπτών.
Μεταξύ της 2ης και 3ης περιόδου υπάρχει διάλειμμα των δεκαπέντε λεπτών (15΄) λεπτών. Σε
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περίπτωση ισοπαλίας δίδονται παρατάσεις των πέντε (05’) λεπτών μέχρι να υπάρξει νικήτρια ομάδα.
Μεταξύ 4ης περιόδου και 1ης παράτασης, όπως και πριν από κάθε τυχόν επόμενη παράταση υπάρχει
διάλειμμα των δύο (02΄) λεπτών.
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι αγώνες στοχεύουν πρωτίστως στη χαρά της συμμετοχής των μαθητριών/τριών –
αθλητών/τριών και στη βιωματική προώθηση της δια βίου άθλησης, του φίλαθλου πνεύματος
και του σεβασμού του αντιπάλου.
Η μετακίνηση και η κόσμια συμπεριφορά αθλητών/τριών και φιλάθλων κατά τη διεξαγωγή
των σχολικών αγώνων, είναι ευθύνη του εκάστοτε σχολείου και του συνοδού Εκπαιδευτικού.
Θα γίνονται δεκτοί φίλαθλοι - μαθητές/τριες στις αθλητικές εγκαταστάσεις διεξαγωγής
των σχολικών αγώνων, με συνοδούς εκπαιδευτικούς και αφού έχουν τηρηθεί οι ισχύουσες
διατάξεις για τις μετακινήσεις.
Το πνεύμα των Αγώνων πριμοδοτεί τις γεμάτες κερκίδες, με την προϋπόθεση να
τηρούνται τα παραπάνω.
Ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη θα επιλύεται από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:
1. Προγράμματα Αγώνων Πετοσφαίρισης (μαθητών, Α΄1 – μαθητριών, Α΄2)
2. Πρόγραμμα Αγώνων Χειροσφαίρισης (μαθητών, Β΄1)
3. Λίστες Σχολικών Ομάδων μαθητών/-τριών (υπόδειγμα 1α, 1β, 1γ, 1δ)
4. Κατάσταση Συμμετοχής (υπόδειγμα 3)
5. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα (υπόδειγμα 9)
6. Υ.Α. 190677/Δ5/10-11-2016 της Δ/νσης Φ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ:
 Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής Υ.ΠΑΙ.Θ.
 Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
 Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
 Συντονιστή Ε.Ε. κλ. ΠΕ11 του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. - Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
 Φ. Αρχείου

Ο Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Πιερίας
και Πρόεδρος Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Πιερίας
Ιωάννης Καζταρίδης

