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Προς: 4ο ΓΕΛ Κέρκυρας, Γυμν. κριπερού με 
Λυκ. Σάξεις,  2ο ΓΕΛ Ναυπλίου  (δια της Δ/νσης 
Β/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας), Γυμν. 
Ξηροκαμπίου με Λυκ. Σάξεις (δια της Δ/νσης 
Β/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας ). 
 
Κοιν: 1.Δ/νση Υυσ.Αγωγής Τ.ΠΑΙ.Θ. 
          2.Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και    

Β/θμιας  Εκπ/σης Ιονίων Νήσων. 
          3.υντονιστή Εκπαιδευτικού έργου 

 Υυσ.Αγωγής 

4.Ε.Α.Κ.Κ. 

ΠΕ11 Ιονίων Νήσων                                       

 

                                         

ΘΕΜΑ: <<  Πποκήπςξη Πανελλήνιων Σσολ.  Αγώνων Καλαθοζθαίπιζηρ Πεηοζθαίπιζηρ 
μαθηηών-μαθηηπιών  Γ θάζηρ ΓΕΛ - ΕΠΑΛ μεηαξύ Κέπκςπαρ – Απγολίδαρ-Λακωνίαρ  ζσολ. 
έηοςρ 2021-2022>> 

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (ΟΕΣΑΔ) Νομού Κέρκυρας, έχοντας 
υπόψη: 

      1. τις διατάξεις της αριθ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης  
και  της αριθ. 9941/Δ5/25.1.2019  (ΦΕΚ109/τ.Β΄/25.1.2019) με θέμα συμπλήρωση, τροποποίηση και 
αντικατάσταση κεφαλαίων στην αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016/ Φ.Ε.Κ. 3754/τ.Β΄/2016 υπουργική 
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την Συμπλήρωση, τροποποίηση και 
αντικατάσταση κεφαλαίων στην αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016/Φ.Ε.Κ. 3754/τ.Β΄/2016 υπουργική 
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  και αφορά στις αθλητικές δραστηριότητες σχολείων 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 109/τ. Β΄/25-01-2019. 
2. την Κ.Υ.Α. 2/5472/0022/03.02.2014(ΦΕΚ224/τ.Β/05.02.2014) «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΠ/24.02.2016 (ΦΕΚ 516/ τ. Β΄/ 01.03.16) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση και με την αριθ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (ΦΕΚ 2582/ τ. Β΄/ 
22.08.16). 
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3. Την υπ΄αριθμ. 5577/16-11-2021  απόφαση της Περιφερειακής Δ/σης Α/μιας και Β/μιας Εκ/σης  
Κέρκυρας «Συγκρότηση της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών δραστηριοτήτων». 

4. Την υπ’ αριθμ. 29952/Δ5/15-3-2022 «Προκήρυξη  Πανελλήνιων  Αγώνων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ελλάδας 
και Κύπρου και άλλων Σχολικών Δραστηριοτήτων  σχ έτους 2021-2022».                        

5.Την με αρ.πρωτ.  Φ.14.3.2/1206 «Τεκμηριωμένο Αίτημα» του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης 
Ιονίων Νήσων για δέσμευση πίστωσης από τον φορέα  1019-206-9900800 ,                                             
Α.Λ.Ε.2420908001. 

6.Την με αρ.πρωτ.   1250/23-3-2022 μεταφορά πιστώσεων στον φορέα 1019-206-9900800 ΑΛΕ 
2420908001 των Π.Δ.Ε. 

7.Την υπ’αριθ. 1/16-3-2022 απόφαση Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Κέρκυρας για την έναρξη των Πανελλήνιων αγώνων 
γελ-επαλ 2021-2022. 

8.Το υπ΄αριθμ. 39116/Δ5/5-4-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Αποτελέσματα κλήρωσης στα 
Ομαδικά Αθλήματα των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου σχολ.έτους 2021-2022» 
καθώς και  τη 2η Πράξη/30-3-2022 της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.  

9.Την υπ’αριθ.     6/  10 -5-2022 απόφαση Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Κέρκυρας 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

 

   Τη Γ Υάση των Πανελλήνιων χολικών Αγώνων Καλαθοσφαίρισης , Πετοσφαίρισης  μαθητών-

μαθητριών μεταξύ των ΓΕΛ& ΕΠΑ.Λ. ΚΕΡΚΤΡΑ –ΑΡΓΟΛΙΔΑ-ΛΑΚΩΝΙΑ   σχ. έτους 2021-
2022.ως εξής: 
                 

                            1.ΚΑΛΑΘΟΥΑΙΡΙΗ  ΜΑΘΗΣΩΝ   

                            4ο ΓΕΛ ΚΕΡΚΤΡΑ-  2ο ΓΕΛ ΝΑΤΠΛΙΟΤ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Σετάρτη 11-5-2022       ΩΡΑ:09.00                  ΓΗΠΕΔΟ:Ε.Α.Κ.ΚΕΡΚΤΡΑ 
 
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ  

1. Υακιολά Αικατερίνη κ. Υυσικής Αγωγής (Δημ. Ποτάμου)                                                           
2.Γρηγορίου Βασίλης κ. Υυσικής Αγωγής (Ειδ.Γυμν.Κέρκυρας)                                                
3.Κονιδάρης Βασίλης κ. Υυσικής Αγωγής (5Ο Δημ.)   

ΔΙΑΙΣΗΣΕ ΑΓΩΝΩΝ 

1.Ίσσαρης πυρίδων κ. Υυσικής Αγωγής (υ.φ.α.σχ.α. Α/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας)         
2.Παπαιωάννου Κωνσταντίνος  κ .Υυσικής Αγωγής. (7ο Δημ.) 

                           2. ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ  ΜΑΘΗΣΡΙΩΝ   

                           ΓΤΜΝ.ΚΡΙΠΕΡΟΤ ΜΕ ΛΤΚ.ΣΑΞΕΙ – 2ο ΓΕΛ ΝΑΤΠΛΙΟΤ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Σετάρτη 11-5-2022       ΩΡΑ:10.15                  ΓΗΠΕΔΟ:Ε.Α.Κ.ΚΕΡΚΤΡΑ            
                            

                          3.ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ  ΜΑΘΗΣΩΝ  

                            ΓΤΜΝ.ΚΡΙΠΕΡΟΤ ΜΕ ΛΤΚ.ΣΑΞΕΙ – ΓΤΜΝ.ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΤ ΜΕ ΛΤΚ.ΣΑΞΕΙ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Σετάρτη 11-5-2022       ΩΡΑ:11.30                  ΓΗΠΕΔΟ:Ε.Α.Κ.ΚΕΡΚΤΡΑ 
 
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ  
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1.Σόμπρος Κωνσταντίνος κ. Υυσικής Αγωγής (3ο Γυμν.)                              

ΔΙΑΙΣΗΣΕ ΑΓΩΝΩΝ 

1.Δόικας Νικόλαος  κ. Υυσικής Αγωγής (5ο Γυμν.) 

2.Γκουλιάκος Νικόλαος  κ. Υυσικής Αγωγής (5ο ΓΕΛ) 

3. Ρηγάκος Ιωάννης κ. Υυσικής Αγωγής (Γυμν. Ξηροκαμπίου) 

ΙΑΣΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 

Φριστοδουλόπουλος τυλιανός 

ΕΠΟΠΣΗ 

Παπαδάτος  Δημοσθένης 

Τπενθυμίζουμε ότι βάσει της υπ΄αριθ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Υ.Ε.Κ. 3754/τ.Β΄/ 21-11-2016) 
υπουργικής απόφασης οι διαιτητές και κριτές καθηγητές κλάδου ΠΕ11 βρίσκονται  σε 
διατεταγμένη υπηρεσία. 

 
 
1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ μαθητών –τριών στους    χολικούς Αγώνες Λυκείων 
ομαδικών αθλημάτων: 
1.  Λίστα με τα ονόματα των μαθητών  που συνεχίζουν να φοιτούν κανονικά. 
2. χολική Αθλητική Σαυτότητα α) Η ταυτότητα η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. 
του myschool.  Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο 
πεδίο 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. 
3. Υωτοτυπία και των δύο πλευρών της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου των 
μαθητών (Φωρίς θεώρηση). 
4. Κατάσταση συμμετοχής για ομαδικά αθλήματα. (υπόδειγμα 3). Οι καταστάσεις υπογράφονται 
από τον ή τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου και υπογράφεται και σφραγίζεται από 
το Διευθυντή του σχολείου. 
5. Τπεύθυνη δήλωση γονέα-κηδεμόνα για τη συμμετοχή του μαθητή-τριας σε σχολικές αθλητικές 
δραστηριότητες.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. Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη γραμματεία του αγώνα τριάντα (30) λεπτά πριν την 
έναρξή του. 
6.Τπόδειγμα 4β για ομαδικά αθλήματα 
 
2: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Στους αγώνες μετέχουν μαθητές-τριες που έχουν γεννηθεί τα έτη  2004,2005,2006. Κάθε μαθητής-τρια 
έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε ένα ομαδικό άθλημα (190677/Δ5/10-11-2016  7.2.1.)  

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά άθλημα στη λίστα (παραρτήματα 1α,1β,1γ,1δ) και στην 
κατάσταση συμμετοχής ( παράρτημα) έχει ως εξής:  
Καλαθοσφαίριση: στη λίστα δεκαοχτώ ( 18 ) και σε κάθε αγώνα Δώδεκα[ 12 ] 
Πετοσφαίριση: στη λίστα είκοσι ( 20 ) και σε κάθε αγώνα Δεκατέσσερις[ 14 ] 
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).  
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Να σημειωθεί ότι κάθε μαθητής/τρια μπορεί να δηλωθεί μόνο σε μία λίστα από τα ανωτέρω Ομαδικά 
Αθλήματα (7.2.1) 
 
 

3: ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΘΛΗΜΑΣΟ. 

Καλαθοσφαίριση 

Αριθμός αθλητών –τριών : Δώδεκα (12) για κάθε ομάδα. 
Διάρκεια αγώνα: 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. 
Ισοπαλία - παρατάσεις: Δίδονται παρατάσεις των πέντε (5') λεπτών μέχρι να υπάρξει νικήτρια ομάδα. 
Μεταξύ 4ης περιόδου και 1ης παράτασης όπως και πριν από κάθε τυχόν επόμενη παράταση υπάρχει 
διάλειμμα δύο (2') λεπτών. 

φάλματα: Τα ατομικά σφάλματα παίκτη περιορίζονται στα τέσσερα (4). Τα ομαδικά σφάλματα σε μία 
περίοδο του αγώνα περιορίζονται και μία ομάδα βρίσκεται σε κατάσταση ποινής ομαδικών 
σφαλμάτων μόλις διαπράξει τρία (3) ομαδικά σφάλματα σε μία περίοδο. 

Ποινές: Σε περίπτωση τεχνικής ποινής εκτελείται 1 βολή και κατοχή μπάλας για επίθεση στην  
ομάδα,που είχε κατοχή πριν την τεχνική ποινή. Αν παίκτης δεχτεί  2 τεχνικές ποινές αποβάλλεται από 
το παιχνίδι. 
Επίθεση: Σε περίπτωση επιθετικού ριμπάουντ και ανανέωσης επίθεσης η ομάδα έχει στη διάθεση της 
14΄΄για επίθεση κι όχι 24΄΄. 

Πετοσφαίριση 

Δύο (2) νικηφόρα σετ των εικοσιπέντε (25) πόντων.  Σε περίπτωση που ο αγώνας φθάσει να είναι 1 
- 1 σετ, το τρίτο σετ διεξάγεται όπως προβλέπεται στους διεθνείς κανονισμούς για την διεξαγωγή του 
πέμπτου σετ. [ Στους δεκαπέντε (15) πόντους ] 
 

4: ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ 

Στους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί των πρωταθλημάτων των Ομοσπονδιών και οι 
ειδικές διατάξεις της  190677/Δ5/10-11-2016(ΦΕΚ 3754/τ.Β/21-11-2016) απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

 

 Σε κάθε περίπτωση αντίθεσης με τους κανονισμούς των πρωταθλημάτων υπερτερούν τα όσα 
αναφέρονται στην απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 
Οι Διευθυντές των σχολείων παρακαλούνται να τονίσουν στους μαθητές-τριες του σχολείου 

τους την παιδαγωγική σημασία των αγώνων. 
Διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή αναγραφή ονόματος αθλητικού συλλόγου στις 

εμφανίσεις μαθητών-αθλητών απαγορεύεται. 
Οι αγώνες των ομαδικών αθλημάτων θα διεξαχθούν με το σύστημα του απλού αποκλεισμού 

(ΝΟΚ ΑΟΥΤ). 
Η ομάδα που αναφέρεται πρώτη είναι γηπεδούχος και σύμφωνα με τους κανονισμούς 

υποχρεούται να αλλάξει στολή όταν και η φιλοξενούμενη έχει το ίδιο χρώμα στολής. Ομάδα που θα 
καθυστερήσει περισσότερο από 15' από την καθορισμένη ώρα του αγώνα, αποκλείεται. 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα) όπως αναφέρονται παραπάνω κατατίθενται στη 
γραμματεία των αγώνων 20' πριν την έναρξη του αγώνα. 

Οι καταστάσεις συμμετοχήςεις διπλούν δεν επιστρέφονται αλλά παραμένουν στην 
Οργανωτική Επιτροπή. Οι ταυτότητες επιστρέφονται μετά από τον αγώνα στους μαθητές-τριες. Σε 
περίπτωση παραπομπής μαθητή-τριας για τιμωρία, η ταυτότητά του κρατείται και επιστρέφεται μετά 
την λήξη της τιμωρίας του. 

Οι συνοδοί καθηγητές είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. 
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Εφόσον οι αγώνες διεξάγονται σε εργάσιμες ημέρες, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προεργασία 
από τη σχολική μονάδα ώστε η παρουσία μαθητών-φιλάθλων να είναι υπό την επιτήρηση συνοδών.  
Ενημερώνουμε τους Διευθυντές και τους Καθηγητές Υυσικής 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.  
 
5. ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ COVID 19 

ΑΓΩΝΕ:                                                                                                                                                

1.Αθλητές έως και 17 ετών: self test  την ημέρα του αγώνα                                                                   
2.Αθλητές 18 ετών και άνω: PCR test 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών                                          
3.Εξαιρούνται από το testing οι πλήρως εμβολιασμένοι και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης 
σε ισχύ. 

Ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, θα ρυθμίζεται από την Ο.Ε..Α.Δ. 

 

 

 
 Ο αναπληρωτής του Διευθυντή 

               Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

            Εκπαίδευσης Κέρκυρας 

 

                                                                                                            Κωνσταντίνος Μπελέρχας                                                                                                                                      

Συνημμένα:        

Υπόδειγμα 1 –μαθηηική αθληηική ηαυηόηηηα                                            
Υπόδειγμα 3- Καηάζηαζη ζυμμεηοχής ομαδικών  αθλημάηων 

Υπεύθςνη δήλωζη γονέα-κηδεμόνα(Υπόδειγμα 9)                               

Υπόδειγμα 4β                                                                         
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