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ΘΕΜΑ: «Προκιρυξθ 60ων Πανελλθνίων χολικϊν Αγϊνων Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ 
Μακθτϊν - Μακθτριϊν  Λυκείων Ελλάδασ – Κφπρου, ςχολικοφ ζτουσ  2016 - 2017» 

 
 

             Η  Οργανωτικι  Επιτροπι  χολικϊν  Ακλθτικϊν Δραςτθριοτιτων (Ο.Ε..Α.Δ.) Αχαΐασ, ζχοντασ 
υπόψθ:  
 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 47 παρ.2 και του άρκρου 63 του Ν. 1566/1985 «Δομι και Λειτουργία 
τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ» ΦΕΚ 167 τ.Αϋ/30-9-
1985 

2. Σθν 2/11420/ΔΕΠ Κοινι Απόφαςθ Τπουργϊν Παιδείασ και Οικονομικϊν (ΦΕΚ516/Β/01-03-2016) 
με κζμα «Δαπάνεσ χολικϊν Αγϊνων και Ακλθτικϊν Διοργανϊςεων» 

3. Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. Φ.21/ΚΔ/14359/29-11-2016 με Θζμα « Απόφαςθ υγκρότθςθσ Οργανωτικισ 
Επιτροπισ χολικϊν Ακλθτικϊν Δραςτθριοτιτων Αχαΐασ, ςχολ. Ζτουσ 2016-2017» τθσ 
Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ. 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

Α’/ΘΜΙΑ & Β’/ΘΜΙΑ  
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

_____________ 

 

                                                      Πάτρα  26/4/2017 
 
                                           Αρ. Πρωτ.: 5208 
                                                      
 
 
 
 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ Β’/ΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΑΧΑΪΑ 

                  ΟΜΑΔΑ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 

Διεφκυνςθ:   Γιαννιτςϊν 5 & Ηπείρου 
Σ.Κ. 262 23, Πάτρα 

Σθλζφωνο:   2610465850, 2610465842 
FAX: 2610465835 

Website: http://dide.ach.sch.gr/grfapatr 
E-mail: grafeiofa@dide.ach.sch.gr 

Πλθροφορίεσ: κα Μθτρογιάννθ Γεωργία 

ΠΡΟ : 
1. ΤΠ.Π.Ε.Θ. - ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

- Κ.Ο.Ε..Α. 
2. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΤΠΡΟΤ δια του  ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
3. Δ/νςεισ  Β’/κμιασ  Εκπ/ςθσ  τθσ Χϊρασ 
4. Σισ Ο.Ε..Α.Δ  τθσ Χϊρασ ( μζςω των Δ’/νςεων )   

Ζδρεσ τουσ. 
5. Σισ Ομάδεσ Φυςικισ Αγωγισ τθσ Χϊρασ 

 
ΚΟΙΝ:   1.    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  

2. ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Α’/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β’/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 
ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

3. Δ/ΝΗ Α’/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΧΑΪΑ  

4. ΧΟΛΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ( μζςω 
των Δ’/νςεων )  

5. ΔΗΜΟ  ΠΑΣΡEΩΝ  
6. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΧΑΪΑ 
7. .Ε.Γ.Α. 
8.  Ε.Α.. .Ε.Γ.Α. Βόρ. Πελοποννιςου 
9. Μ.Μ.Ε.  
10. 6θ Τ.Π.Ε. 
11. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΑ ΝΟΜΟΤ ΑΧΑΪΑ 
12. Ελλθνικό Ερυκρό ταυρό (Παράρτθμα Πάτρασ) 
13. Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ (ΕΚΑΒ)  
14. φνδεςμο Κριτϊν Κλαςςικοφ Ακλθτιςμοφ Βόρειασ 

Πελοποννιςου 
15. ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΑΔΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 
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4. Σο υπϋαρικμ.3754 τεφχοσ βϋ/21-11-2016 Φ.Ε.Κ με κζμα: “Ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςχολείων 
Δευτεροβάκμιασ και Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.” 

5. Αρικ. Πρωτ. 208189/Δ5/6-12-2016 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα: «Ενθμζρωςθ για τουσ 
Πανελλινιουσ Αγϊνεσ Λυκείων Ελλάδασ και Κφπρου, τουσ Παγκόςμιουσ χολικοφσ Αγϊνεσ,  
κακϊσ και τουσ Αγϊνεσ ΑκλοΠΑΙΔΕΙΑϋ, Δθμοτικϊν, Γυμναςίων και Λυκείων, για το ςχ. ζτοσ 2016-
2017». 

6. Αρικ.Πρωτ.5444/Δ5/12-1-2017 ΑΠΟΦΑΗ με κζμα «υγκρότθςθ Κ.Ο.Ε..Α.Δ ςχολικοφ ζτουσ 
2016-2017» 

7. Αρικ. Πρωτ.  38100/Δ5/7-3-2017 Ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Φυςικισ Αγωγισ με κζμα «Ενθμζρωςθ για 
τθν ςυνζχιςθ των Πανελλινιων Αγϊνων Λυκείων ςχ. ζτουσ 2016-2017»    

8. Αρικ. Πρωτ. 43643/Δ5/15-3-17 Ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ με κζμα « Ενθμζρωςθ για τθν Αϋφάςθ των 
Πανελλθνίων Αγϊνων Κλαςςικοφ Ακλθτιςμοφ Λυκείων ςχολικοφ ζτουσ 2016-2017» 

9. Σο με Αρ. Πρωτ: 51114/Δ5/23-3-2017 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Φυςικισ Αγωγισ με κζμα 
«Ενθμζρωςθ για τουσ Πανελλινιουσ Αγϊνεσ ΛΤΚΕΙΩΝ ςχ. ζτουσ 2016-2017».  

10. Σα αποτελζςματα τθσ βϋφάςθσ Πανελλινιων αγϊνων κλαςςικοφ ακλθτιςμοφ Λυκείων ςχολικοφ 
ζτουσ 2016-2017  

11. Το  σπ΄αριθμ. 51114/Δ5/23-3-2017 έγγραυο τοσ ΥΠ.Π.Ε.Θ «Ενημέρωση για τοσς Πανελλήνιοσς 

Αγώνες Λσκείων στ.έτοσς 2016-2017» 
12. Σο υπϋαρικμ.3754 τεφχοσ βϋ/21-11-2016 Φ.Ε.Κ  «Σεχνικζσ προδιαγραφζσ Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ-

Παράρτθμα 10» 
13. Σο υπ’ αρικμ. πρωτ. 184/14-4-2017 ζγγραφο τθσ Διοικοφςασ επιτροπισ του 

Παμπελοποννθςιακοφ ταδίου για τθν παραχϊρθςθσ των εγκαταςτάςεων του 
Παμπελοποννθςιακοφ ταδίου Διμου Πατρζων για τθ διεξαγωγι των Πανελλθνίων χολικϊν 
Αγϊνων Κλαςςικοφ Ακλθτιςμοφ μακθτϊν – τριϊν. 

14. Σο υπ’ αρικμ. πρωτ.67698/Δ5/25-4-2017 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ /Διεφκυνςθ Φυςικισ Αγωγισ 
«προκρινόμενοι μακθτζσ-τριεσ ςτθ Γϋφάςθ Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ λυκείων Ελλάδασ & Κφπρου 
ςχολ.ζτουσ 2016-2017»  

15. Σο γεγονόσ ότι προκαλείται δαπάνθ για το δθμόςιο εντόσ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ 
κάκε ζτουσ, του ΤΠΠΕΘ/Διεφκυνςθ Φυςικισ Αγωγισ, που αφορά ςτουσ Κ.Α.Ε. 5272,1432,9141. 

 

Π ρ ο κ θ ρ φ ς ς ε ι  
 

τουσ 60ουσ Πανελλινιουσ χολικοφσ αγϊνεσ Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ μακθτϊν - τριϊν Λυκείων 

Ελλάδασ – Κφπρου, ςχολικοφ ζτουσ  2016 – 2017 ωσ εξισ : 
 
 
  

1. ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  
 

α) Παμπελοποννηςιακό Εθνικό Στάδιο Πάτρασ 
β)Ακλθτικό Κζντρο Διμου Πατρζων  «Λαδόπουλου» 

        
    

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 
 

 Σετάρτθ 3 & Πζμπτθ 4  Μαΐου 2017  
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3. ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ: 
 

3.1 ΜΑΘΗΣΡΙΕ: 
ΑΛΜΑΣΑ: Άλμα Επί κοντϊ – Άλμα ςε Μικοσ – Άλμα Σριπλοφν –Άλμα ςε  Υψοσ. 
ΡΙΨΕΙ: φαιροβολία - Διςκοβολία - Ακοντιςμόσ - φυροβολία. 
ΔΡΟΜΟΙ: 100 µ. - 200 µ. - 400 µ. - 800 µ. - 1500 µ. - 3000 µ. - 100 µ. Εμπόδια - 400 µ. Εμπόδια - 2000 
µ. µε φυςικά Εμπόδια  
ΒΑΔΗΝ : 5000 μ. 
ΤΝΘΕΣΑ: Ζπτακλο. 
ΑϋΗΜΕΡΑ: 100μ. ΕΜΠΟΔΙΑ – ΑΛΜΑ Ε ΤΨΟ – ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – 200μ. 
ΒϋΗΜΕΡΑ: ΑΛΜΑ Ε ΜΗΚΟ – ΑΚΟΝΣΙΜΟ – 800μ 
 
3.2 ΜΑΘΗΣΕ: 
ΑΛΜΑΣΑ: Άλμα Επί κοντϊ – Άλμα ςε Μικοσ – Άλμα Σριπλοφν –Άλμα ςε  Υψοσ. 
ΡΙΨΕΙ: φαιροβολία - Διςκοβολία - Ακοντιςμόσ – φυροβολία. 
ΔΡΟΜΟΙ: 100 µ. - 200 µ. - 400 µ. - 800 µ. - 1500 µ. - 3000 µ. - 110 µ. Εμπόδια - 400 µ. Εμπόδια - 2000 
µ. µε φυςικά Εμπόδια 
ΒΑΔΗΝ: 10.000 μ. 
ΤΝΘΕΣΑ: Δζκακλο 
ΑϋΗΜΕΡΑ: 100μ. – ΑΛΜΑ Ε ΜΗΚΟ – ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΑΛΜΑ Ε ΤΨΟ – 400μ. 
ΒϋΗΜΕΡΑ: 110μ. ΕΜΠΟΔΙΑ – ΔΙΚΟΒΟΛΙΑ – ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΣΩ –  ΑΚΟΝΣΙΜΟ – 1.500μ. 

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

1.1 ε κάκε αγϊνιςμα μετζχουν ςυνολικά δϊδεκα (12) ακλθτζσ - ακλιτριεσ ωσ εξισ: 
α)  Ο πρϊτοσ ακλθτισ και θ πρϊτθ ακλιτρια κάκε ομίλου τθσ Βϋ Φάςθσ (πίνακασ 5Α), εφόςον 
ζχουν  υπερβεί το όριο του πίνακα 5 Γ και οι τζςςερεισ καλφτερεσ επιδόςεισ από τουσ αγϊνεσ τθσ 
Βϋ φάςθσ. 
β)   Ζνασ ακλθτισ και μία ακλιτρια από τθν Κφπρο. 
γ)  ε περίπτωςθ που ςε κάποιο αγϊνιςμα δεν ζχουν υπερβεί το όριο του πίνακα 5Γ  οι 
πρωτακλθτζσ των ομίλων τθσ Βϋ Φάςθσ, θ Κ.Ο.Ε..Α.Δ. με απόφαςι τθσ  ςυμπλθρϊνει τουσ 
δϊδεκα (12) προκρινόμενουσ του αγωνίςματοσ ςτθ Γϋ Φάςθ με τισ καλφτερεσ επόμενεσ επιδόςεισ 
όλων των ομίλων τθσ Βϋ Φάςθσ (υπολογιηόμενων  των ακλθτϊν- ακλθτριϊν από τθν Κφπρο) . ε 
κάκε περίπτωςθ ωσ επίδοςθ τόςο για τθν πρόκριςθ ακλθτι – ακλιτριασ όςο και για τθν 
υπζρβαςθ του προβλεπόμενου ορίου του πίνακα 5Γ, υπολογίηεται μόνο θ επίδοςθ που ζχει 
επιτευχκεί κατά τθ Βϋ Φάςθ. 

ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ (για τθν περίπτωςθ γϋ ) ςτισ επιδόςεισ ακλθτϊν ι ακλθτριϊν ςε 
κάποιο αγϊνιςμα ςυνυπολογίηονται τα υπόλοιπα ςτοιχεία του αγϊνα π.χ. άνεμοσ, ανάλυςθ 
Φϊτο-φίνισ, αρικμόσ προςπακειϊν αλμάτων - όπου προβλζπεται, δεφτερθ ι τρίτθ κλπ επίδοςθ 
ςτισ ρίψεισ και τα άλματα - όπου προβλζπεται κλπ. Εάν παρόλα αυτά παραμζνει θ ιςοβακμία με 
αποτζλεςμα να προκρίνονται ςτθ Γ’ Φάςθ περιςςότεροι των κζςεων που προβλζπονται, 
προκρίνονται όςοι ι όςεσ ζχουν καλφτερεσ δεφτερεσ, τρίτεσ κ.ο.κ. επιδόςεισ (ι προςπάκειεσ 
όπου εφαρμόηεται αυτό) ςτθ Β’ Φάςθ των Αγϊνων αντίςτοιχα. ε περίπτωςθ νζασ ιςοβακμίασ ι 
αδυναμίασ ςφγκριςθσ των επιδόςεων ι των προςπακειϊν, θ Κ.Ο.Ε..Α.Δ. διεξάγει κλιρωςθ για 
τθν πρόκριςθ ςτθ Γ’ Φάςθ. 
δ)  ε περίπτωςθ μθ ςυμμετοχισ ςε αγϊνιςμα Κφπριου ακλθτι, οι ςυνολικά προκρινόμενοι 
από τθ Β’ ςτθ Γ’ Φάςθ των αντίςτοιχων αγωνιςμάτων των Πανελλθνίων Αγϊνων τίβου Λυκείων, 
αυξάνονται κατά ζνα. 
ε)  Για τα  αγωνίςματα των δρόμων (100μ, 200μ, 400μ, 100μ με εμπόδια, 110μ με εμπόδια, 
400μ με εμπόδια) ςτουσ τελικοφσ  ςυμμετζχουν οκτϊ (8) μακθτζσ-τριεσ που προκφπτουν από δφο 
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θμιτελικζσ ςειρζσ  των ζξι (6) μακθτϊν-τριϊν. Οι δφο (2) πρϊτοι των δφο θμιτελικϊν ςειρϊν 
κακϊσ και οι τζςςερεισ (4) καλφτεροι χρόνοι από τισ δφο θμιτελικζσ ςειρζσ απαρτίηουν τθν 
οκτάδα του τελικοφ. 
Οι καταςτάςεισ των μακθτϊν και μακθτριϊν που κα λάβουν μζροσ ςτουσ αγϊνεσ τθσ Φάςθσ 
αυτισ ςυντάςςονται από τθ Διεφκυνςθ Φυςικισ Αγωγισ του ΤΠ.Π.Ε.Θ, ςφμφωνα με τθν κατάταξθ 
και επίδοςθ των μακθτϊν και μακθτριϊν ςτουσ αγϊνεσ Βϋ Φάςθσ (αγϊνεσ Περιφζρειασ) όλων 
των ομίλων. 
ςτ) Η Γϋφάςθ αποτελεί ςυνζχεια τθσ Βϋφάςθσ (αγϊνεσ περιφζρειασ)όλων των ομίλων, ωσ εκ 
τοφτου οι επιδόςεισ των 12 καλφτερων μακθτϊν – τριων  που προκρίνονται ςε αυτι ,αποτελοφν 
τθν βάςθ για τθν τοποκζτθςθ των μακθτϊν – τριων ςε ςειρζσ και διαδρόμουσ ςτα δρομικά 
αγωνίςματα και τθσ ςειράσ εκτζλεςθσ προςπακειϊν ςτισ ρίψεισ και ςτα άλματα. 

            Οι αγϊνεσ τθσ Γϋ Φάςθσ κα διεξάγονται ςε δφο θμζρεσ. 
1.2 Οι μακθτζσ και μακιτριεσ κα πρζπει να φοιτοφν ςε Δθμόςιο ι Ιδιωτικό Γενικό Λφκειο (ΓΕ.Λ.), 

Επαγγελματικό Λφκειο (ΕΠΑ.Λ.), ι ςε κάκε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότθτασ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. ι 
του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΤΠΡΟΤ του οποίου ο τίτλοσ απόλυςθσ είναι ιςότιμοσ με τον τίτλο του 
Γενικοφ Λυκείου. 

1.3 τουσ αγϊνεσ μετζχουν  μακθτζσ– τριεσ  που ζχουν γεννθκεί τα ζτθ 1999, 2000 ,2001 και το ζτοσ 
2002( με τθν προχπόκεςθ ότι φοιτοφν ςτθν Α’ Λυκείου). 

1.4 Οι ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ – τριεσ πρζπει να φοιτοφν κανονικά. 
1.5 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχει κάκε μακθτισ ι μακιτρια  μόνο ςε ζνα αγϊνιςμα. 
1.6 τουσ αγϊνεσ δεν ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ΕΚΣΟ ΤΝΑΓΩΝΙΜΟΤ, κανζνασ μακθτισ –τρια και 

για κανζνα λόγο. 
1.7 Μακθτζσ – τριεσ που φοιτοφν ςτο ςχολείο με αρχικι εγγραφι ι μεταγραφι που είναι ςφμφωνθ 

με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
Μακθτισ-τρια που ζχει μετεγγραφεί από άλλο ςχολείο ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε ατομικό 
αγϊνιςμα με τθν ομάδα του ςχολείου μετεγγραφισ ανεξάρτθτα από το πότε ζγινε θ μετεγγραφι. 
ε περίπτωςθ που μακθτισ-τρία ζχει μετεγγραφεί ςε ςχολείο άλλθσ Διεφκυνςθσ και είχε 
προκρικεί για τθν Γϋ Φάςθ ατομικοφ αγωνίςματοσ, τότε μετζχει με τθν ομάδα του νομοφ όπου 
ανικει το ςχολείο που ζχει μετεγγραφεί. 

 

 

 

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ  ΣΟΤ  ΑΓΩΝΕ 
 

 Για τθ ςυμμετοχι μακθτϊν-τριϊν οι ςυνοδοί κακθγθτζσ Φυςικισ Αγωγισ κα πρζπει να ζχουν  
μαηί τουσ τθν θμζρα των αγϊνων όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που προβλζπονται από τθ 
190677/Δ5/21-11-2016 και τα οποία είναι : 
5.1 χολικι Ακλθτικι Σαυτότθτα ,  ςυμπλθρωμζνθ με τα ηθτοφμενα ςτοιχεία θ οποία υπογράφεται 

και ςφραγίηεται από το Δ/ντι του χολείου. ε κάκε ακλθτικι μακθτικι ταυτότθτα πρζπει να 
αναφζρεται ο τίτλοσ του ςχολείου, να ζχει επικολλθκεί πρόςφατθ φωτογραφία του/τθσ μακθτι-
τριασ θ οποία και ςφραγίηεται από τον Δ/ντι του χολείου και να αναγράφονται τα τα παρακάτω 
ςτοιχεία : όνομα, επϊνυμο, όνομα πατζρα, όνομα μθτζρασ, θμερομθνία και ζτοσ γεννιςεωσ, 
αρικμόσ μθτρϊου μακθτι, τάξθ που φοιτά , αρικμόσ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου.   
Επιςθμαίνεται, ότι οι Ακλθτικζσ Mακθτικζσ Tαυτότθτεσ που ζχουν ιδθ εκδοκεί ςφμφωνα με τθν 
προθγοφμενθ Τ.Α. με αρ. 9283/Δ5/20-01-2015 κα ιςχφουν κανονικά και οι μακθτζσ/τριεσ κα 
ςυμμετζχουν ςτουσ Πανελλινιουσ Αγϊνεσ τίβου Λυκείων ςχ. ζτουσ 2016-2017 χωρίσ τθν α- 
νάγκθ ζκδοςθσ τθσ νζασ χολικισ Ακλθτικισ ταυτότθτασ ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 190677/Δ5/10-
11- 2016 Τπουργικι Απόφαςθ.                              
τθν Ακλθτικι μακθτικι ταυτότθτα αναγράφεται  και ςυμπλθρϊνεται ςτο ςυγκεκριμζνο πεδίο         
ι επιςυνάπτονται:  
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α)  Ιατρικι βεβαίωςθ που βεβαιϊνει ότι ο μακθτισ - ακλθτισ δεν παρουςιάηει κάποιο 
πρόβλθμα υγείασ που να μθν του επιτρζπει να λάβει μζροσ ςε ςχολικοφσ 
αγϊνεσ(προςοχι!!!όχι ςε ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ).  Η ιατρικι βεβαίωςθ μπορεί να είναι από 
ιατρό (Πακολόγο, Καρδιολόγο και Γενικισ Ιατρικισ). Επιςθμαίνεται ότι θ ιατρικι βεβαίωςθ από 
Παιδίατρο γίνεται δεκτι για μακθτζσ-τριεσ  που φοιτοφν για πρϊτθ φορά ςτθν 
ΑϋΛυκείου(γεννθμζνοι το 2001 & 2002). Οι ιατρικζσ βεβαιϊςεισ πρζπει: α) να ζχουν πρωτότυπθ 
ςφραγίδα , υπογραφι Ιατροφ και αναγραφι τθσ ειδικότθτασ. β) να ζχουν υποχρεωτικά 
θμερομθνία εξζταςθσ θ οποία δεν κα υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμζρα 
τζλεςθσ του αγϊνα. 

    5.2  Φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ του μακθτι-τριασ και των δφο πλευρϊν τθσ. 
 
    5.3  Κατάςταςθ ςυμμετοχισ χολείου για ατομικά ακλιματα (Τπόδειγμα 2 ατομικά)  

Τπογεγραμμζνθ από τον Κακθγθτι Φυςικισ Αγωγισ και τον Διευκυντι, ςφραγιςμζνθ και με    
ςυμπλθρωμζνα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία. Σο υπόδειγμα 2 επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ για τθν 
φπαρξθ ςτο ςχολείο τθσ Τπεφκυνθσ  διλωςθσ  γονζα-κθδεμόνα και ότι οι μακθτζσ – τριεσ 
φοιτοφν κανονικά.     

    5.4   Κατάςταςθ ςυμμετοχισ για ατομικά ακλιματα Γϋ ΦΑΗ (Τπόδειγμα 4α)  
υπογεγραμμζνθ και ςφραγιςμζνθ από τον Διευκυντι Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, και με 
ςυμπλθρωμζνα    τα ηθτοφμενα ςτοιχεία των μακθτϊν – τριϊν. Οι καταςτάςεισ αυτζσ είναι 
υποχρεωτικζσ, αςχζτωσ αν από τθν Διεφκυνςθ Φυςικισ Αγωγισ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. ζχουν αποςταλεί 
καταςτάςεισ με τουσ μακθτζσ - τριεσ που προκρίνονται ςτθν Γϋ Φάςθ Αγϊνων. 

Οι καταςτάςεισ αυτζσ (Τποδείγμα 4α) πρζπει να ςταλοφν ςε μορφι excel ςτο e-mail: 
grafeiofa@dide.ach.sch.gr ζωσ ΠΕΜΠΣΗ 27 Απριλίου 2017 ϊςτε να ςυμπλθρωκοφν τα πινάκια. 
ε ειδικζσ περιπτϊςεισ είναι δυνατόν να κακυςτεριςει θ αποςτολι, αλλά για να γίνουν δεκτζσ οι 
ςυμμετοχζσ πρζπει να ζχει προθγθκεί ςυνεννόθςθ μεταξφ του Προζδρου τθσ Οργανωτικισ 
Επιτροπισ και του Τπεφκυνου τθσ Ομάδασ Φυςικισ Αγωγισ.  
Σαυτόχρονα με τθν υποβολι τθσ κατάςταςθσ ςυμμετοχισ κάκε Ο.Ε..Α.Δ. δθλϊνει 
ΑΝΕΠΙΦΤΛΑΚΣΑ ότι αποδζχεται τουσ όρουσ τθσ Γενικισ Προκιρυξθσ του Πρωτακλιματοσ και 
τθν εφαρμογι των Κανονιςμϊν. 
Χωρίσ τα παραπάνω δεν κα επιτραπεί θ ςυμμετοχι τουσ ςτουσ αγϊνεσ. 
Οι ςχολικζσ ακλθτικζσ ταυτότθτεσ (με τα επιςυναπτόμενα που τισ ςυνοδεφουν) παραδίδονται  
ςτον αρμόδιο Ζφορο πριν από τθν τζλεςθ του αγωνίςματοσ και παραλαμβάνονται μετά τθ λιξθ 
του αγωνίςματοσ. Οι καταςτάςεισ ςυμμετοχισ (Τπόδειγμα 2 και Τπόδειγμα 4α) παραμζνουν ςτθν 
Οργανωτικι Επιτροπι και διατθροφνται  μαηί με τα πρωτότυπα των πινακίων των αγωνιςμάτων  
τουλάχιςτον για μια τριετία. 

 

 

6. ΤΝΟΔΟΙ  ΧΟΛΙΚΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ 
 

6.1 τουσ αγϊνεσ ατομικϊν ακλθμάτων Βϋ και Γϋ Φάςθσ τουσ ςυνοδοφσ ορίηει θ αντίςτοιχθ Ο.Ε..Α.Δ 
από τουσ κακθγθτζσ Φυςικισ Αγωγισ που υπθρετοφν ςτθν Διεφκυνςθ.  Οι κακθγθτζσ αυτοί κα 
πρζπει να ζχουν ειδικότθτα ςτο ςυγκεκριμζνο άκλθμα ι να είναι εν ενεργεία προπονθτζσ ςτο 
ςυγκεκριμζνο άκλθμα ι να ζχουν τισ απαραίτθτεσ τεχνικζσ γνϊςεισ για το ςυγκεκριμζνο άκλθμα.  
Η αναλογία ςυνοδϊν είναι ζνασ ςυνοδόσ για κάκε δζκα (10) ακλθτζσ. 
τθν αποςτολι τθσ κάκε Διεφκυνςθσ περιλαμβάνεται και ζνασ (1) Αρχθγόσ τθσ αποςτολισ.  τθν 
περίπτωςθ που υπάρχει μόνο ζνασ ςυνοδόσ κα πρζπει αρχθγόσ και ςυνοδόσ να είναι 
διαφορετικοφ φφλου, εκτόσ αν θ αποςτολι απαρτίηεται μόνο από αγόρια ι μόνο από κορίτςια 
που ςτθν περίπτωςθ αυτι κα είναι άνδρασ ςυνοδόσ για αγόρια ι γυναίκα ςυνοδόσ για κορίτςια.    

 Οι Ο.Ε..Α.Δ των Κυκλάδων και των Δωδεκανιςων δικαιοφνται να ορίςουν περιςςότερουσ από  
τουσ προβλεπόμενουσ ςυνοδοφσ εφόςον οι ακλθτζσ προζρχονται από διαφορετικά νθςιά,  

ΑΔΑ: ΨΟ7Ο4653ΠΣ-ΑΝ4



 

 

6 

ανάλογα με τθν εκτίμθςι τουσ και μετά από ζγκριςθ τθσ Κ.Ο.Ε..Α.Δ 
6.2 Μακθτισ - τρια  χωρίσ ςυνοδό δεν δφναται να ςυμμετάςχει ςτουσ αγϊνεσ. 
6.3 Οι ςυνοδοί των αποςτολϊν είναι υπεφκυνοι για τθν κόςμια ςυμπεριφορά των μακθτϊν - τριϊν, 

πριν κατά τθ διάρκεια και μετά το τζλοσ των αγϊνων (ςτουσ χϊρουσ διαμονισ, ςίτιςθσ και ςτα 
μζςα μεταφοράσ τουσ).  

6.4 Οι ςυνοδοί των  αποςτολϊν είναι υπεφκυνοι για τθν ενθμζρωςθ των μακθτϊν – τριϊν που 
ςυνοδεφουν, ςχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα των αγϊνων, το ωρολόγιο πρόγραμμα 
μετακινιςεων από τισ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ διαμονισ προσ το Παμπελοποννθςιακό τάδιο    
Πάτρασ (χϊροσ αγϊνων) και αντίςτροφα κακϊσ και προσ τον τόπο αναχϊρθςθσ κατά τθν 
επιςτροφι ςτισ ζδρεσ τουσ. Βάςθ των Οδθγιϊν και του ζντυπου υλικοφ που κα δοκεί από τον 
υπεφκυνο Διαμονισ – ςίτιςθσ και μετακινιςεων, το ωρολόγιο πρόγραμμα μετακινιςεων κα 
τθρθκεί υποχρεωτικά από τουσ ςυνοδοφσ και τουσ μακθτζσ – τριεσ.  

6.5 Οι μακθτζσ – τριεσ κατά τθν επιβίβαςθ τουσ ςτα τουριςτικά Λεωφορεία κα πρζπει να 
επιδεικνφουν  τθν μακθτικι τουσ ταυτότθτα και οι ςυνοδοί τθν διαπίςτευςθ τουσ.  

6.6 Οι ςυνοδοί Κακθγθτζσ είναι ςε διατεταγμζνθ υπθρεςία. 
 

7. ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ  

 

Για τισ μετακινιςεισ όλων των ακλθτικϊν ομάδων, ιςχφει θ υπ’ αρικμ.  3754 τεφχοσ βϋ/21-11-
2016 Φ.Ε.Κ 

 Η Δ/νςθ Β’/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ κα διακζςει τουριςτικά Λεωφορεία προκειμζνου να 
διευκολφνει τθν μετακίνθςθ των αποςτολϊν (εφόςον είναι εφικτό και κατόπιν ςυνεννοιςεωσ), από 
τουσ τόπουσ άφιξθσ  (ΚΣΕΛ και Ο..Ε. Πάτρασ). Προτεινόμενθ άφιξθ 16:00 – 18:00 μ.μ περίπου ςτουσ 
παραπάνω ςτακμοφσ και μετακίνθςθ προσ τα ξενοδοχεία. Επίςθσ κα μεριμνιςει για τθ μετακίνθςθ 
από και προσ τον τόπο διεξαγωγισ του αγϊνα.  
 Επιςθμαίνουμε, ότι όςον αφορά τισ μετακινιςεισ των ςχολικϊν ομάδων οι μακθτζσ - μακιτριεσ 
που ςυμμετζχουν ςε αυτζσ  βάςει προγράμματοσ  που ζχει κοινοποιθκεί  από τθν αρμόδια  
Ο.Ε..Α.Δ, κα πρζπει επιπλζον των άλλων δικαιολογθτικϊν να ζχουν κατακζςει ενυπόγραφθ 
υπεφκυνθ  διλωςθ  του γονζα-κθδεμόνα ςτθν  οποία  κα ςυναινεί  «για τθν ςυμμετοχι του/τθσ 
μακθτι/μακιτριασ  ςτισ  Α’-Β’-Γ’  φάςεισ (προςοχι! και για τισ τρεισ φάςεισ) των  χολικϊν Αγϊνων 
και ςτισ ςχετικζσ  μετακινιςεισ». Η υπεφκυνθ διλωςθ  του γονζα-κθδεμόνα φυλάςςεται  ςτο ςχολείο 
κακϊσ ςτθν νζα κατάςταςθ ςυμμετοχισ του ςχολείου (υπόδειγμα 2) ο Διευκυντισ κα ςυμπλθρϊςει 
με τθν ςθμείωςθ ΝΑΙ το αντίςτοιχο πεδίο.     
 

 

8. ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΣΡΟΦΗ 
 

Όλεσ οι αποςτολζσ Ελλάδοσ και Κφπρου κα φιλοξενθκοφν ςε ξενοδοχεία τθσ περιοχισ του Διμου 
Πατρζων.  
 Επιςθμαίνουμε ότι ςτον  προχπολογιςμό  των Διευκφνςεων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τισ 
αποςτολζσ ςτθ Γϋ Φάςθ, δεν χρειάηεται να υπολογιςτεί θ  δαπάνθ για Διαμονι και Διατροφι 
μακθτϊν-τριϊν που κα ςυμμετζχουν ςτθ Γϋ Φάςθ των ςχολικϊν αγϊνων  τίβου Λυκείων. 

 Για τθν καλφτερθ οργάνωςθ τθσ διαμονισ, διατροφισ και μετακίνθςθσ  
των αποςτολϊν, κα πρζπει από κάκε Ο.Ε..Α.Δ να ςυμπλθρωκεί θ 
«θλεκτρονικι φόρμα  μετακίνθςθσ- διαμονισ αποςτολϊν»   
https://goo.gl/forms/w359B1Zs7OWulhKb2  μζχρι τθν ΠΕΜΠΣΗ 27 
ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2017 . 

https://goo.gl/forms/w359B1Zs7OWulhKb2
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9. ΑΠΟΣΟΛΗ ΔΗΛΩΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

Οι καταςτάςεισ των μακθτϊν  και μακθτριϊν  που κα λάβουν μζροσ ςτουσ αγϊνεσ τθσ Φάςθσ 
αυτισ, ςυντάςςονται από τθ Διεφκυνςθ Φυςικισ Αγωγισ του ΤΠ.Π.Ε.Θ., ςφμφωνα με τθν  κατάταξθ 
και επίδοςθ  των  μακθτϊν και μακθτριϊν  ςτουσ  αγϊνεσ  Βϋ Φάςθσ (αγϊνεσ  Περιφζρειασ) όλων 
των ομίλων και τθν κατάςταςθ ςυμμετοχϊν του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΤΠΡΟΤ. 
 Τπενκυμίηουμε πωσ οι υπεφκυνοι των ομάδων  Φυςικισ Αγωγισ οφείλουν να μεριμνιςουν  για 
τθν ζγκαιρθ αποςτολι των καταςτάςεων ςυμμετοχισ για ατομικά ακλιματα Γϋ ΦΑΗ (Τπόδειγμα  

4α ςε μορφι excel) μζχρι τισ  27/4/2017 θμζρα ΠΕΜΠΣΗ  με email ςτο: 
grafeiofa@dide.ach.sch.gr.  

 

 

10.  ΑΙΘΟΤΑ ΚΛΗΗ 
 

Οι μακθτζσ – τριεσ κα βεβαιϊνουν τθ ςυμμετοχι τουσ ζωσ ςαράντα λεπτά (45’) πριν τθν ζναρξθ 
του αγωνίςματοσ τουσ (60ϋ πριν τθν ζναρξθ για το Επί Κοντϊ), με αυτοπρόςωπθ παρουςία ςτθν 
αίκουςα κλιςθσ, προςκομίηοντασ: 

 

1. χολικι Ακλθτικι Σαυτότθτα Λυκείου  
(τθν ςχολικι ακλθτικι ταυτότθτα εμπεριζχεται ι επιςυνάπτεται θ Ιατρικι βεβαίωςθ),  

2. Φωτοτυπία και των δφο πλευρϊν τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ του μακθτι. 
3. Σον ΑΡΙΘΜΟ ΣΟΤ που κα ζχουν παραλάβει από τουσ ςυνοδοφσ τουσ. 

 

Χωρίσ τα παραπάνω δεν κα επιτραπεί θ ςυμμετοχι τουσ ςτουσ αγϊνεσ. 
Μετά το πζρασ των χρονικϊν ορίων κα κλείνει το πινάκιο και κανζνασ μακθτισ – μακιτρια δεν κα  
γίνεται δεκτόσ.  
Σα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ παραλαμβάνονται από τον αρμόδιο ζφορο του αγωνίςματοσ και  
παραδίδονται ςτουσ μακθτζσ - μακιτριεσ μετά το τζλοσ κάκε αγωνίςματοσ. 
 

11.  ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ -  ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
  

11.1 χετικά με τθ διαφιμιςθ , τισ μετεγγραφζσ μακθτϊν, τισ ποινζσ και τθν αντικανονικι 
ςυμμετοχι ιςχφει θ 9283/Δ5/20-01-2015 Τ.Α. 

11.2 τουσ αγϊνεσ ιςχφουν οι επίςθμοι κανονιςμοί τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ τίβου 2015 –   
2016 και οι ειδικζσ διατάξεισ τθσ προκιρυξθσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. που ςε κάκε περίπτωςθ αντίκεςθσ με 
τουσ κανονιςμοφσ ακλθμάτων και πρωτακλθμάτων υπερτεροφν ζναντι κάκε άλλθσ διάταξθσ. 

11.3 Σο ωρολόγιο πρόγραμμα των αγϊνων,  κα ολοκλθρωκεί  ςε τρεισ κφκλουσ, Σετάρτθ 3 Μαΐου 
2017 πρωί,  Σετάρτθ 3 Μαΐου 2017 απόγευμα και Πζμπτθ 4  Μαΐου 2017 πρωί. 

11.4 ε όλα τα αγωνίςματα των δρόμων κα ιςχφςει χρονομζτρθςθ χειρόσ και θλεκτρονικι 
χρονομζτρθςθ και ανεμομζτρθςθ όπου προβλζπεται. 

11.5 Σα βάρθ των οργάνων, το φψοσ και οι αποςτάςεισ των εμποδίων, κακϊσ και τα διαδοχικά 
φψθ τοποκζτθςθσ του πιχθ ςτα άλματα ςε φψοσ και επί κοντϊ και το πρόγραμμα διεξαγωγισ 
του Δεκάκλου και Επτάκλου, κακορίηονται από τουσ πίνακεσ του επιςυναπτόμενου 
παραρτιματοσ Α'. 

11.6 Σα αρχικά φψθ ςτα αγωνίςματα  ΑΛΜΑ Ε ΤΨΟ και ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΣΩ Δεκάκλου και ΑΛΜΑ 
Ε ΤΨΟ Επτάκλου κα κακορίηονται ςε ςυνεννόθςθ του Εφόρου του αγωνίςματοσ με τουσ 
μακθτζσ  και μακιτριεσ. Η άνοδοσ του πιχθ μετά το αρχικό φψοσ κα γίνεται ωσ εξισ: 
Ανά 3εκ. για το ΑΛΜΑ Ε ΤΨΟ. 

file://dide.ach.sch.gr
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      Ανά 10εκ. για το ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΣΩ. 
11.7 Για τα  αγωνίςματα των δρόμων (100μ, 200μ, 400μ, 100μ με εμπόδια, 110μ με εμπόδια,   
400μ    με  εμπόδια) ςτουσ τελικοφσ  ςυμμετζχουν οκτϊ (8) μακθτζσ-τριεσ που προκφπτουν από 
δφο θμιτελικζσ ςειρζσ  των ζξι (6) μακθτϊν-τριϊν. Οι δφο (2) πρϊτοι των δφο θμιτελικϊν ςειρϊν 
κακϊσ και οι τζςςερεισ (4) καλφτεροι χρόνοι από τισ δφο θμιτελικζσ ςειρζσ απαρτίηουν τθν 
οκτάδα του τελικοφ. 
11.8 Ο κακοριςμόσ των διαδρόμων ςτουσ τελικοφσ των αγωνιςμάτων κα γίνεται ςφμφωνα με τα 
παρακάτω:  
τα 100μ. – 200μ. – 400μ. –  110μ. με Εμπ. – 100μ. με Εμπ. - 400μ. με Εμπ.,  ςφμφωνα με τουσ 
κανονιςμοφσ τθσ IAAF (άρκρο 166.4 - ςελίδα 209)  και μετά από κλιρωςθ. Οι καταταχκζντεσ 
ακλθτζσ – ακλιτριεσ που πζτυχαν τθν 1θ – 2θ – 3θ – 4θ επίδοςθ κα κλθρωκοφν ςτουσ διαδρόμουσ 
3 – 4 – 5 – 6, οι ακλθτζσ – ακλιτριεσ που πετυχαίνουν 5θ  - 6θ επίδοςθ ςτουσ διαδρόμουσ 7 – 8 
και οι ακλθτζσ – ακλιτριεσ που πζτυχαν 7θ και 8θ επίδοςθ ςτουσ διαδρόμουσ 1 – 2.    
Η κλιρωςθ: α) για τισ προκριματικζσ ςειρζσ κα πραγματοποιθκεί ςτθν τεχνικι ςφςκεψθ και β) για 
τισ τελικζσ ςειρζσ μετά τθ διεξαγωγι των δφο προκριματικϊν ςειρϊν. 
11.9 τουσ τελικοφσ των οριηοντίων αλμάτων και των αγωνιςμάτων των Ρίψεων, θ ςειρά 
εκτζλεςθσ των 3 πρϊτων προςπακειϊν κακορίηεται  βάςθ των  αποτελεςμάτων  των Ομίλων τθσ 
Βϋ Φάςθσ. Όλοι οι μακθτζσ – μακιτριεσ μετζχουν με τρεισ (3) προςπάκειεσ και οι 8 πρϊτοι 
ςυνεχίηουν με άλλεσ  τρεισ (3) προςπάκειεσ.  Επίςθσ  κα ιςχφςει ο  κανονιςμόσ  που προβλζπει 
τθν αλλαγι τθσ ςειράσ  των  μακθτϊν – τριϊν με βάςθ τθν επίδοςθ μετά τθν 3θ προςπάκεια.  
11.10 Ο Σελικόσ του αγωνίςματοσ του άλματοσ εισ Σριπλοφν  κα διεξαχκεί από βαλβίδα 11μ. για 
τουσ μακθτζσ και από βαλβίδα 9μ. για τισ μακιτριεσ. 
11.11 Η βακμολογία ςτα  αγωνίςματα του δεκάκλου μακθτϊν και επτάκλου μακθτριϊν 
γίνεται με βάςθ τθ κλίμακα βακμϊν του δεκάκλου Ανδρϊν και επτάκλου Γυναικϊν όπωσ ιςχφει. 
11.12 Σα ςφνκετα αγωνίςματα διεξάγονται με ευκφνθ του Εφόρου και Κριτϊν κάκε  
αγωνίςματοσ ςε ςυνεργαςία με τον Ζφορο των ςυνκζτων. Κάκε μακθτισ – τρια  που δεν  
καταφζρει να λάβει εκκίνθςθ ι να κάνει μια προςπάκεια ςε ζνα από τα αγωνίςματα, δεν κα  
επιτρζπεται να λάβει μζροσ ςτα επόμενα αγωνίςματα, αλλά κα κεωρείται ότι ζχει εγκαταλείψει  
τον αγϊνα. Κατά ςυνζπεια δεν κα εμφανίηεται ςτθν τελικι κατάταξθ. Κάκε ακλθτισ που 
αποφαςίηει να αποχωριςει από ζναν Αγϊνα υνκζτων Αγωνιςμάτων, κα πρζπει να ενθμερϊνει 
αμζςωσ τον Ζφορο υνκζτων Αγωνιςμάτων για τθν απόφαςι του. 
11.13 Οι μακθτζσ - τριεσ ζχουν δικαίωμα να χρθςιμοποιιςουν ςτουσ αγϊνεσ και δικά τουσ  
όργανα ρίψεων , με τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι ελεγμζνα και ςθμειωμζνα από τθν 
οργανωτικι επιτροπι και γενικϊσ είναι ςφμφωνα με όλα όςα αναφζρονται ςτουσ κανονιςμοφσ. Η 
ηφγιςθ των οργάνων κα γίνεται πλθςίον τθσ αίκουςασ κλιςθσ. 
11.14 τα Δρομικά αγωνίςματα διεξάγεται απευκείασ τελικόσ (εκτόσ των αγωνιςμάτων 100μ, 
200μ, 400μ, 100μ με εμπόδια, 110μ με εμπόδια, 400μ εμπόδια όπου ο τελικόσ κα προκφψει από 
2 θμιτελικζσ ςειρζσ ), ςτα  Ριπτικά  και Αλτικά αγωνίςματα απευκείασ τελικόσ. 
11.15 Οι Λίςτεσ υμμετοχϊν ανά αγϊνιςμα και τα αποτελζςματα των αγϊνων κα αναρτϊνται  
ςε εμφανζσ ςθμείο ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ. Πριν τθν διεξαγωγι κάκε αγωνίςματοσ κα προθγείται  
παρουςίαςθ των μακθτϊν-τριϊν  που ςυμμετζχουν. 
11.16 Οι αγωνιηόμενοι-εσ κα ειςζρχονται ςτον αγωνιςτικό χϊρο ωσ εξισ : 

α) Σων ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΜΑΣΩΝ 10 λεπτά πριν τθν ζναρξθ του αγωνίςματόσ τουσ,  
β) Σων ΕΜΠΟΔΙΩΝ 15 λεπτά πριν τθν ζναρξθ του αγωνίςματόσ τουσ, 
γ) Σων ΡΙΠΣΙΚΩΝ 20 λεπτά πριν τθν ζναρξθ του αγωνίςματόσ τουσ, 
δ) Σου ΑΛΜΑΣΟ ΕΠΙ ΚΟΝΣΩ 45 λεπτά πριν τθν ζναρξθ του αγωνίςματόσ τουσ, 
ε) Σων ΑΛΜΑΣΩΝ 20 λεπτά πριν τθν ζναρξθ του αγωνίςματόσ τουσ. 

Οι ακλθτζσ – ακλιτριεσ κα ςυγκεντρϊνονται ςτο προκερμαντιριο που βρίςκεται κάτω από τθν 
ανατολικι κερκίδα του γθπζδου από τουσ Αρμόδιουσ Κριτζσ, κα παραδίδουν τισ μακθτικζσ τουσ 
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ταυτότθτεσ και κα οδθγοφνται ςυνοδεία κριτι (από τθν είςοδο που βρίςκεται πλθςίον τθσ 
εκκίνθςθσ των 1500 μζτρων) ςτον χϊρο διεξαγωγισ του αγωνίςματοσ τουσ.  
Μετά το τζλοσ του αγωνίςματοσ κα παραλαμβάνουν τισ ταυτότθτεσ τουσ και κα οδθγοφνται  
ςυνοδεία του βοθκοφ Εφόρου εκτόσ του αγωνιςτικοφ χϊρου. Μετά  τθ  διεξαγωγι  κάκε   
τελικοφ  αγωνίςματοσ  οι  3 πρϊτοι  νικθτζσ – νικιτριεσ, κα πρζπει  να   προςζρχονται  άμεςα ςτο 
χϊρο απονομισ  των  επάκλων. 
11.17 τα ατομικά αγωνίςματα δεν υπάρχει ομαδικι βακμολογία. Ανακθρφςςεται ζνασ (1)  
πρϊτοσ ,ζνασ (1) δεφτεροσ και ζνασ (1) τρίτοσ νικθτισ - νικιτρια.  Κάκε ιςοπαλία λφνεται όπωσ  
προβλζπουν οι κανονιςμοί. 
11.18 ε κανζνα μθ εξουςιοδοτθμζνο άτομο (χωρίσ Διαπίςτευςθ) δεν κα επιτρζπεται θ  
παρουςία εντόσ του χϊρου διεξαγωγισ των αγωνιςμάτων. 
11.19 Όλα τα μζλθ των Αγωνοδικϊν Επιτροπϊν (κριτζσ και γραμματεία), εφόςον ζχουν τθν  
Δθμοςιοχπαλλθλικι ιδιότθτα είναι ςε διατεταγμζνθ υπθρεςία. 
11.20 Για τθν προςταςία τθσ γνθςιότθτασ τθσ ακλθτικισ προςπάκειασ και του ακλθτικοφ  
αποτελζςματοσ, κακϊσ και για τθ διαςφάλιςθ τθσ υγείασ των μακθτϊν-ακλθτϊν κατά τθ 
διεξαγωγι των Πανελλινιων χολικϊν Αγϊνων Λυκείων διενεργείται ζλεγχοσ ντόπινγκ ςε 
ςυμμετζχοντεσ μακιτεσ-τριεσ, ακλθτζσ-τριεσ ςε ατομικό ι ομαδικό άκλθμα. 
Η εντολι διενζργειασ ντόπινγκ δίδεται από τθν αρμόδια επιτροπι του Εκνικοφ υμβουλίου 
Καταπολζμθςθσ του Ντόπινγκ (Ε..ΚΑ.Ν), κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ τθσ Διεφκυνςθσ Φυςικισ 
Αγωγισ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. Οι  μακθτζσ-τριεσ, ακλθτζσ-τριεσ είναι υποχρεωμζνοι να δζχονται τθ 
διενζργεια ελζγχου ντόπινγκ όποτε τουσ ηθτθκεί αρμοδίωσ κατά τουσ αγϊνεσ. 
11.21 Οι αγϊνεσ διεξάγονται ςφμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουκεί ςτο τζλοσ τθσ 
προκιρυξθσ. 
11.22 Ό,τι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα προκιρυξθ, κα ρυκμίηεται από τον Σεχνικό 
Τπεφκυνο και τον Αλυτάρχθ των Αγϊνων, ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ. 

 

12  ΕΠΑΘΛΑ 
 

 τον πρϊτο-θ μακθτι – τρια τθσ κατάταξθσ κάκε αγωνίςματοσ κα απονεμθκεί κφπελλο. τουσ 
τρεισ (3) πρϊτουσ-εσ τθσ κατάταξθσ κάκε αγωνίςματοσ, κα απονεμθκοφν: μετάλλια και διπλϊματα.  
 Μετά  τθ  διεξαγωγι  κάκε  τελικοφ  αγωνίςματοσ  οι  3 πρϊτοι  νικθτζσ – νικιτριεσ, κα πρζπει  να   
προςζρχονται  άμεςα ςτο χϊρο απονομισ  των  επάκλων. 
 

13  ΕΝΣΑΕΙ 
  

Ενςτάςεισ ςε ατομικά ακλιματα υποβάλλονται και εκδικάηονται ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ         
κανονιςμοφσ του κάκε ακλιματοσ. 
Ενςτάςεισ που αφοροφν αντικανονικι ςυμμετοχι υποβάλλονται πριν από τθν ζναρξθ των αγϊνων 
εγγράφωσ και εκδικάηονται από τθν διοργανϊτρια Ο.Ε..Α.Δ. πριν τθν ζναρξθ των αγϊνων. Μόνο για 
τα ακλιματα του κλαςςικοφ ακλθτιςμοφ, του δρόμου επί ανωμάλου εδάφουσ, τθσ κολφμβθςθσ, τθσ 
ενόργανθσ γυμναςτικισ και τθσ άρςθσ βαρϊν, ςε περίπτωςθ που θ Ο.Ε..Α.Δ. δεν ζχει τα 
απαραίτθτα παραςτατικά για να εκδικάςει τθν ζνςταςθ, ο ακλθτισ επιτρζπεται να ςυμμετάςχει  
«υπό αίρεςθ» και θ ζνςταςθ είναι δυνατόν να εκδικαςκεί και μετά τουσ αγϊνεσ. 
Ζφεςθ κατά απόφαςθσ Ο.Ε..Α.Δ μπορεί να γίνει μόνο ςε περίπτωςθ εκδίκαςθσ ζνςταςθσ 
αντικανονικισ ςυμμετοχισ και υποβάλλεται ςτθν Κ.Ο.Ε..Α.Δ το αργότερο ςε τρεισ (3 θμζρεσ) από 
τθν ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Ο.Ε..Α.Δ. τθν περίπτωςθ που θ τελευταία θμζρα υποβολισ τθσ 
ζφεςθσ δεν είναι εργάςιμθ, θ προκεςμία υποβολισ παρατείνεται για τθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ 
θμζρα.  
Κάκε ζγγραφθ Ζνςταςθ ι Ζφεςθ ςυνοδεφεται από παράβολο είκοςι ευρϊ (20 €) (ζντυπο χωρίσ να 
ςυμπλθρωκοφν τα ςτοιχεία), αλλιϊσ δεν γίνεται δεκτι για εξζταςθ. 
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Σο παράβολο (ζντυπο) που κατατίκεται με κάκε ζνςταςθ ι ζφεςθ παραμζνει χωρίσ να 
ςυμπλθρωκοφν τα ςτοιχεία μζχρι τθν τελικι εκδίκαςθ τθσ υπόκεςθσ. Εφόςον θ ζνςταςθ γίνει δεκτι 
το παράβολο επιςτρζφεται χωρίσ να ςυμπλθρωκοφν τα ςτοιχεία ςτον κατακζτθ. Ομοίωσ 
επιςτρζφεται εφόςον γίνει ςτθν ςυνζχεια δεκτι θ τυχόν υποβλθκείςα ζφεςθ. τθν περίπτωςθ που θ 
ζνςταςθ απορριφκεί και ςτθν ςυνζχεια απορριφκεί και πικανι ζφεςθ,  τα δφο παράβολα (ζνςταςθσ 
και ζφεςθσ) ςυμπλθρϊνονται και επιςτρζφονται ςτον κατακζτθ φωτοτυπίεσ ολόκλθρων των 
παραβόλων ςυμπλθρωμζνων με όλα τα ςτοιχεία και τα αποκόμματα αυτϊν. 

 
14  ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΚΕΨΗ 

 Σθν Σρίτθ 2 Μαΐου και ϊρα 19:30 μμ., ςτο ξενοδοχείο PORTO RIO,  κα πραγματοποιθκεί τεχνικι 
ςφςκεψθ, ςτθν οποία κα διευκρινιςτοφν όςα δεν προβλζπονται από τθν παροφςα και τισ παραπάνω 
ςχετικζσ εγκυκλίουσ, κα δοκοφν οδθγίεσ και πλθροφορίεσ που ζχουν ςχζςθ με τθ διεξαγωγι των 
αγϊνων, κα γίνει θ κλιρωςθ για τουσ διαδρόμουσ και για τθ ςειρά  εκτζλεςθσ των προςπακειϊν. Θα 
κακοριςτεί θ ϊρα αναχϊρθςθσ των αποςτολϊν για το τάδιο και θ ϊρα αναχϊρθςθσ από το τάδιο 
κατά περίπτωςθ. 
 Μια (1) ϊρα πριν τθν ζναρξθ τθσ Σεχνικισ φςκεψθσ  κα ξεκινιςει ο ζλεγχοσ των χολικϊν 
Ακλθτικϊν Σαυτοτιτων και των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ που απαιτοφνται (οι Αρχθγοί των 
αποςτολϊν να μεριμνιςουν για τθ ςυγκζντρωςθ των δικαιολογθτικϊν ) και κα δοκοφν, ο φάκελοσ με 
τουσ αρικμοφσ και το υπόλοιπο ζντυπο υλικό (Οι αρικμοί κα δοκοφν μόνο κατά τθ διάρκεια τθσ 
τεχνικισ ςφςκεψθσ).  

 Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ κα επιβεβαιωκοφν και κατά  τθν διάρκεια τθσ τεχνικισ ςφςκεψθσ οπότε  
εκεί κα πρζπει να προςκομίηονται τα αναγκαία δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ των μακθτϊν – τριϊν   
που κα λάβουν μζροσ ςτουσ αγϊνεσ, που προβλζπονται ςτθν  190677/Δ5/21-11-2016 Τ.Α. 

 Οι ςυνοδοί εκτόσ των άλλων κα παραδϊςουν ςτθ διοργανϊτρια Ο.Ε..Α.Δ πρωτότυπα: 
- τισ ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ (υπόδειγμα 4α). 
- τισ καταςτάςεισ ςυμμετοχισ (υπόδειγμα 2) 

  
τθν  Σεχνικι φςκεψθ κα παρευρεκοφν εκπρόςωποι τθσ Κ.Ο.Ε..Α.Δ του ΤΠ.Π.Ε.Θ., θ Ο.Ε..Α.Δ Αχαΐασ, 
Εκπρόςωποσ του ΕΓΑ και όλοι οι υνοδοί ι οι Αρχθγοί των αποςτολϊν  υποχρεωτικά. 
 

15  ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ  
Η Οργανωτικι και Σεχνικι επιτροπι των Αγϊνων με ςκοπό να  διαςφαλίςουν, τθν παροχι ιατρικισ 

φροντίδασ των μακθτϊν – τριϊν και των ςυνοδϊν τουσ, τόςο κατά τθν διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ όςο 
και κατά τθν διάρκεια των αγϊνων, φρόντιςε όπωσ υπάρξει πρόνοια για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων 
περιςτατικϊν που χριηουν άμεςθσ βοικειασ και επζμβαςθσ από τισ πλθςιζςτερεσ ςτισ εγκαταςτάςεισ 
διαμονισ και αγϊνων μονάδεσ (Αςτυνομικζσ, Νοςοκομειακζσ, κινθτζσ άμεςθσ βοικειασ, πυροςβεςτικζσ) 
από τθν άφιξθ ζωσ και τθν αναχϊρθςθ των αποςτολϊν για τισ ζδρεσ τουσ. 
 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ & ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε..Α.Δ  

                     

 

 

                          ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΦΡΑΣΗ 
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