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Λευκάδα 13-02-2018
Αρ. Πρωτ. 523

ΠΡΟΣ: ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ
ΠΕΡ.ΕΝ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΟΙΝ.: 1. Δ/ΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
3. ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ :

«Προκήρυξη Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Λυκείων Ομαδικών Αθλημάτων
ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. σχ. Έτους 2017-18.»

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δ/νσης Δ.Ε.
Λευκάδας αφού έλαβε υπόψη:
1.Το με αριθμ. πρωτ. 13996/Δ5/26-01-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Ενημέρωση
για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2017-18»
2.Το με αριθμ. πρωτ. 19668/Δ5/05-02-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα: « Αποτελέσματα
κλήρωσης στα Ομαδικά Αθλήματα των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου»
3.Την με αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα:« Αθλητικές
Δραστηριότητες σχ. Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και την τροποποίησή
της με αριθμ. πρωτ. 9712/Δ5/19-01-2018/ΦΕΚ 80/τ.Β΄/2018 με θέμα: Συμπλήρωση
,τροποποίηση και αντικατάσταση Κεφαλαίων.
4.Την υπ΄αριθμ. 2/5472/0022/03-02-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 224/τ.Β΄/05-02-2014) Δαπάνες
Σχολικών Αγώνων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΠ/24-022016 (ΦΕΚ 516,τ.Β΄,01-013-16) Κοινή Υπουργική Απόφαση και με την αρ. πρωτ.
2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (ΦΕΚ 2582,τ.Β΄,22-08-2016)
5.Την με αριθμ.πρωτ.6234/08-11-2017 Απόφαση Συγκρότησης Οργανωτικής Επιτροπής
Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Ν. Λευκάδας σχ. έτους 2017-18 της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.
6. Τις δηλώσεις συμμετοχής των σχολείων μας
7. Την 1η πράξη 27-11-2017 της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Λευκάδας
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την Α Φάση των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου
στα Ομαδικά Αθλήματα Ποδοσφαίρου, Καλαθοσφαίρισης, Πετοσφαίρισης σχ. έτους 201718 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ
Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό
Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου.
Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά,
• οι οποίοι/ες έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των
αγώνων ή τα τρία επόμενα. [ Παράδειγμα: Το έτος 2018 μετέχουν μαθητές-μαθήτριες που
γεννήθηκαν το 2018 - 18 = 2000, 2001και 2002 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2003 και
φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου],
• έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος [π.χ. το σχολικό έτος
2017 - 2018 λογίζεται σαν 2018],
• μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που
είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη συμμετοχή μαθητών-τριών σε Πανελλήνιους Αγώνες απαραίτητη είναι :
1.Σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. του myschool. Οι
σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Στη
Σχολική Αθλητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω
πλευρά) η Βεβαίωση ιατρού ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες. Η ιατρική
βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα
του αγώνα. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής
και παιδίατρο για μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη Λυκείου ,
2.Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα ( επισυνάπτεται το υπόδειγμα 9),
3.Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ομαδικά αθλήματα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 3).
Επιπλέον είναι απαραίτητη η προσκόμιση φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου.
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 ΥΠ.Π.Ε.Θ θα
προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.
Σημείωση: Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα η κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο καθώς ο Διευθυντής θα
συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά άθλημα στη λίστα έχει ως εξής:


Καλαθοσφαίριση στη λίστα Δεκαοκτώ (18) και σε κάθε αγώνα (12)



Πετοσφαίριση στη λίστα είκοσι(20) και σε κάθε αγώνα 14



Ποδόσφαιρο στη λίστα εικοσιτέσσερις(24) και σε κάθε αγώνα 18

Να σημειωθεί ότι ένας μαθητής /τρια μπορεί να δηλωθεί μόνο σε μία λίστα από τα ανωτέρω
Ομαδικά Αθλήματα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Σας υπενθυμίζουμε:
 ότι απαγορεύεται η διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή αναγραφή ονόματος
αθλητικού συλλόγου στις εμφανίσεις των μαθητές-αθλητών (φανέλα και φόρμα).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 Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και σε απουσία του ο Έφορος του αγωνίσματος ή ο
Α΄ Διαιτητής του αγώνα. Στην απόφασή τους δεν μπορεί να γίνει ένσταση.
 Ότι απαγορεύεται η παρακολούθηση των αγώνων από τους μαθητές των σχολείων
(σε ώρες και μέρες λειτουργίας σχολείων) χωρίς συνοδό καθηγητή

ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Την κάθε σχολική ομάδα στα ομαδικά αθλήματα στην Α φάση συνοδεύει καθηγητής
Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί στο σχολείο και ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου. Σε
περίπτωση μη συμμετοχής των καθηγητών Φυσικής Αγωγής ο Διευθυντής μπορεί να ορίσει
καθηγητή άλλης ειδικότητας που υπηρετεί στο σχολείο.(190677/Δ5/10-11-2016 παρ.10.1.1)
Εφόσον οι αγώνες διεξάγονται σε εργάσιμες ημέρες θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη
προεργασία από την σχολική μονάδα ώστε η παρουσία μαθητών-φιλάθλων να είναι υπό
την επιτήρηση συνοδών.
Ενημερώνουμε τους 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.
Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του συλλόγου θα πρέπει να κατατίθεται στην
Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Σε αντίθετη
περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η είσοδος μαθητών-θεατών στους αγωνιστικούς χώρους.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Στους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί των αθλημάτων, οι κανονισμοί
πρωταθλημάτων των Ομοσπονδιών και οι ειδικές διατάξεις της προκήρυξης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
που σε κάθε περίπτωση αντίθεσης με τους κανονισμούς αθλημάτων και πρωταθλημάτων
υπερτερούν έναντι κάθε άλλης διάταξης.
ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΘΑ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΕΣΑΔ
Δ/ΝΤΗΣ
Β/θΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

