
                                        
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη  Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Kαλαθοσφαίρισης Β΄ Φάσης ΓΕΛ – ΕΠΑΛ  σχ. 

Έτους 2021-22» 

Α)  την υπ. αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργική Απόφαση «Αθλητικές 

δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», 

Β) Την Υπουργική απόφαση με αριθμ. πρωτ. 9941/Δ5/22-1-2019 με θέμα ‘Συμπλήρωση και αντικατάσταση 

Κεφαλαίων στην με αριθμ .πρωτ. 190677/Δ5/10-11-2016(ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21-11-2016) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

Γ) το υπ. αριθμ. 29863/Δ5 16-03-2022 (ΑΔΑ Ρ91346ΜΤΛΗ-ΟΒΧ) έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Ενημέρωση για τους 

Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου  σχολικού έτους 2021-2022», 

Δ) Την υπ. Αριθ. 31461/Β1/21-3-2022 (ΑΔΑ ΨΠ8Σ46ΜΤΛΗ-Ψ5Λ) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μεταφορά 

Πιστώσεων στον ΑΛΕ 2420908001 των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Προϋπολογισμού έτους 

2022», 

Ε) την 1η πράξη 17/3/2022 της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε. Σ.Α.Δ.) Α΄ 

Δ.Δ.Ε. Αθήνας, 

ΣΤ) την με αρ. πρωτ. 4738/21-3-2022 (ΑΔΑ: 9ΤΨΒ46ΜΤΛΗ-ΜΒ8) με α/α Δ.Υ.Ε.Ε. 15884 απόφαση έγκρισης 

δέσμευσης πίστωσης Λογαριασμού 2420908001 του Ειδικού Φορέα 1019-206-9900200. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 Τους Αγώνες Καλαθοσφαίρισης Β΄ Φάσης μαθητών-μαθητριών Λυκείων σχ. έτους 2021-2022. 

                                                                           

                                                                           ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ          

Ηλικίες: Έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος  οι μαθητές - μαθήτριες που γεννήθηκαν τα έτη   2004, 2005, 2006 

καθώς  και όσοι γεννήθηκαν το 2007 και φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου. 

Διάρκεια αγώνα στην Β΄ Φάση: Τέσσερις περίοδοι των οκτώ (8΄) λεπτών.  Μεταξύ της 1ης  και 2ης περιόδου 

και μεταξύ της 3ης και 4ης περιόδου υπάρχουν διαλείμματα των δύο (2΄) λεπτών. Μεταξύ της 2ης και 3ης 

περιόδου υπάρχει διάλειμμα δεκαπέντε (15΄) λεπτών. 

 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Α' ΑΘΗΝΑΣ 
 

Ταχ. Δ/νση  : ΧΙΟΥ   16-18, 108 34, Αθήνα 

e-mail          : 
fysagogi@dide-a-ath.att.sch.gr  
 

Ιστοσελίδα  : 
 
http://dide-a-ath.att.sch.gr/fysagogi   
 

Πληροφορίες  : 
ΜΕΛΙΟΥ .Κ 
ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ Σ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.Ε. 

Τηλέφωνο  : 210 7770831 

   

 

ΑΘΗΝΑ: 18-04-2022 

ΑΡ. ΠΡ.: 11188 

ΠΡΟΣ:    6ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ-1ο ΓΕΛ 
ΥΜΗΤΤΟΥ 
               Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ/ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   
              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ     

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
ΚΟΙΝ.:     Δ/ΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
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Δικαιολογητικά συμμετοχής  

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 και είναι μέχρι 16 ετών. 

 
     2. υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα(η Υπεύθυνη Δήλωση παραμένει στο σχολείο) 

     3. κατάσταση συμμετοχής  του σχολείου για Ομαδικά  αθλήματα(υπόδειγμα 3).  

          4. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου 

           5.  Επικαιροποιημένη  Λίστα Σχολικής Ομάδας στην Καλαθοσφαίρισης (υπόδειγμα 1α) 

 

Με την έναρξη των αγώνων Β΄ Φάσης, οι νικήτριες ομάδες από κάθε Δ/νση  υποχρεούνται να έχουν μαζί 

τους επικαιροποιημένη τη πρωτότυπη Λίστα με τους μαθητές/τριες της νικήτριας ομάδας που συνεχίζουν να 

φοιτούν κανονικά, την οποία και πρέπει να παραδώσουν πριν τον αγώνα στην Γραμματεία μαζί με την Κατάσταση 

Συμμετοχής. Από αυτή τη λίστα της σχολικής ομάδας θα γίνει η επιλογή των μαθητών-τριων με τους οποίους θα 

συμπληρωθεί η Κατάσταση Συμμετοχής στον συγκεκριμένο αγώνα Β΄ Φάσης, μετά από απόφαση του συλλόγου 

διδασκόντων.  Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών στη λίστα είναι Δεκαοχτώ (18) και Δώδεκα (12) σε κάθε 

αγώνα. Δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση της λίστας με επιπλέον μαθητές/τριες μετά την έναρξη των 

επίσημων αγώνων της κάθε σχολικής ομάδας (σε όλες τις φάσεις Α’-Β’-Γ’ των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων). 

Να σημειωθεί ότι κάθε μαθητής/τρια μπορεί να δηλωθεί μόνο σε μία λίστα από τα Ομαδικά Αθλήματα. 

Αντικατάσταση παικτών, είναι δυνατή σε κάθε αγώνα, εκτός από τους αγώνες της Τελικής Φάσης (final-four). 

Ως ενεργός συμμετοχή δεν θεωρείται η αναγραφή μόνο του αθλητή στο φύλλο αγώνα, αλλά να φαίνεται ότι 

ο αθλητής αγωνίστηκε στον αγώνα.   

 

 

                                                                      ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. 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. Στο ομαδικό άθλημα της Καλαθοσφαίρισης ισχύουν οι τροποποιήσεις, που αφορούν την 

διάρκεια του αγώνα - τα ατομικά σφάλματα παίκτη και τα ομαδικά σφάλματα σε μία περίοδο, σύμφωνα με την 

παράγραφο 7.7.1 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21-11-2016). 

 

2. Απαγορεύεται η διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή αναγραφή ονόματος αθλητικού συλλόγου στις 

εμφανίσεις (φανέλα και φόρμα) των αθλητών. 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 κατασκευαστού σε κάθε 

αθλητικό είδος δεν θεωρείται διαφήμιση εφόσον είναι, σύμφωνα με τον κανόνα 61 του Ολυμπιακού Χάρτη, μέχρι 

9 τετραγωνικά εκατοστά. Η απεικόνιση του σήματος της κατασκευάστριας εταιρείας μέσα στο περίγραμμα του 

αριθμού παίκτη στο πίσω μέρος της φανέλας δεν θεωρείται διαφήμιση. Αρμόδιος για έλεγχο είναι ο εκπρόσωπος 
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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. 

 

 

                                                           ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 

Την κάθε σχολική ομάδα στα ομαδικά αθλήματα στην B’ φάση συνοδεύει ο καθηγητής Φυσικής 

Αγωγής που υπηρετεί στο σχολείο και ορίζεται από το Διευθυντή του σχολείου και από έναν 

αρχηγό αποστολής που ορίζεται από την οικεία ΟΕΣΑΔ. Σε περίπτωση μη συμμετοχής των καθηγητών 

Φυσικής Αγωγής ο Διευθυντής μπορεί να ορίσει καθηγητή άλλης ειδικότητας που υπηρετεί στο σχολείο. 

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, στον ειδικό χώρο για τους αναπληρωματικούς μπορούν να ευρίσκονται, ο 

συνοδός καθηγητής καθώς και ο αρχηγός αποστολής. Όλα τα μέλη των Αγωνοδικών Επιτροπών 

(διαιτητές, κριτές, γραμματεία) καθώς και οι συνοδοί εκπ/κοί, εφόσον έχουν την δημοσιοϋπαλληλική 

ιδιότητα, είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.  

 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

            Με βάση  την απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15.4.2022 και τα ισχύοντα υγειονομικά αγωνιστικά 

πρωτόκολλα της Γ.Γ.Α προκειμένου να περιοριστεί στο μέτρο του δυνατού η διασπορά του ιού στη 

διοργάνωση, για τις μαθήτριες και τους μαθητές  που πρόκειται να συμμετάσχουν, καθορίζεται 

υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω πιστοποιητικών: από 15 ετών και άνω απαιτείται αρνητικό PCR 

( εντός 72 ωρών) ή αρνητικό RAPID Test την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων ή την προηγούμενη ημέρα, με 

εξαίρεση όσους προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ. Αν υπάρχουν διαδοχικές 

μέρες αγώνες, απαιτείται ένα τεστ πριν τον πρώτο αγώνα ενώ αν οι αγωνιστικές μέρες είναι πάνω από τρεις 

(3) απαιτείται ένα τεστ ανά τρία (3) 24ωρα. Τα ίδια πιστοποιητικά απαιτούνται και για τους συνοδούς και 

τους κριτές των αγώνων Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι εκτυπωμένα έτσι ώστε να γίνει ο απαραίτητος 

έλεγχος από την επιτροπή. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους εμπλεκόμενους με εξαίρεση 

τους αθλητές/τριες κατά την διάρκεια της προθέρμανσης καθώς και όταν αγωνίζονται.   

Υποσημείωση: σε περίπτωση αλλαγής των υγειονομικών αγωνιστικών πρωτοκόλλων μέχρι την ημερομηνία 

διεξαγωγής των αγώνων, θα ισχύσουν οι εκάστοτε τροποποιήσεις. 

     

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. 

 

Οι συνοδοί ΚΦΑ θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα κατατεθούν τριάντα 

(30΄) λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα στη Γραμματεία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Σε περίπτωση μετακίνησης μαθητών  σας υπενθυμίζουμε ότι  ισχύει η υπουργική 

απόφαση  Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681 τΒ΄/6-3-2017) .  
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ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

 

Σύμφωνα με την Πράξη 1η/17-3-2022 της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Α΄ 

Αθήνας, αποφασίστηκε ομόφωνα οι αγώνες να διεξαχθούν χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Αυτό θα 

τηρηθεί αυστηρά. Σε περίπτωση επεισοδίων από αθλητές-τριες, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 

190677/Δ5/10-11-2016(Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β ́/21-11-2016) επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού δύο ετών της 

ομάδας αλλά και του σχολείου από το σχολικό πρωτάθλημα. 

 

 

 

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Β΄ΦΑΣΗΣ 

 
 

                                 

           

          Γιατρός του αγώνα θα είναι η κα Κατσιμάρδου Χρυσούλα. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλείται η Ο.Φ.Α. - Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ να αποστείλει την 

Προκήρυξη Β΄ φάσης Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Ποδοσφαίρου στα εμπλεκόμενα σχολεία 

αρμοδιότητάς της. Η Ο.Φ.Α. να μεριμνήσει για την συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών 

μετακίνησης του σχολείου της. 

 

 

ΦΥΛΟ ΟΜΑΔΕΣ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ  ΓΗΠΕΔΟ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

 
 

 

 
 

 

ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 

 6Ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ -2ο  ΓΕΛ  ΓΛΥΚΩΝ 

ΝΕΡΩΝ 
 

 

 
 

 

1ο ΓΕΛ ΥΜΗΤΤΟΥ-1ο ΓΕΛ ΒΟΥΛΑΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

 
 

 

 
 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

04-5-2022 

 
 

 

 
 

 

04-5-2022 

11:00 

 
 

 

 
 

 

12.30 

1. ΓΙΑΚΕΙΜΗ ΕΙΡΗΝΗ 

 
2. ΣΤΡΕΜΠΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

‘ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ’ 

 

 

 
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

‘ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ’  

                                
 
                                             Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

                             Εκπαίδευσης  Α΄ Αθήνας και Πρόεδρος της ΟΕΣΑΔ 
    
                      

                 Τ.Σ.Υ                                               
                                                                                                                                 
 

                            ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΤΖΟΣ PhD,MSc.,MEd 
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