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ΘΕΜΑ: «Ρροκιρυξθ Ρανελλθνίων Αγώνων Final-Four Ρετοςφαίριςθσ μακθτών- μακθτριών  

ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. 

 
 

ζτοιηθού έηοσς 2021-2022 

 Η Οργαλωηηθή Επηηροπή τοιηθώλ Αζιεηηθώλ Δραζηερηοηήηωλ Πρέβεδας 

 Έρνληαο ππόςε: 

1. Σελ ππ’ αξηζ. πξση.190677/Γ5/ 10-11-2016 (ΦΔΚ 3754 η. Β΄/ 21-11-2016) Τπνπξγηθή  

Απόθαζε κε ζέκα «Αζιεηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, 

2. Σν Μλεκόλην πλεξγαζίαο Διιάδαο θαη Κύπξνπ ζηνλ ηνκέα ηεο Παηδείαο θαη εηδηθόηεξα  

ζηε ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπο ζε θνηλέο αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο,   

3. Σελ ππ’ αξηζ. πξση.2/5472/0022/03-02-2014 (ΦΔΚ 224,η.Β΄,05-02-2014) Απόθαζε ησλ  

Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ – Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα «Γαπάλεο ζρνιηθώλ αγώλσλ», 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, 

4. Σελ ππ’ αξηζ. πξση.141966/Γ5/5-11-2021(ΑΓΑ:66Ξ546ΜΣΛΗ-ΚΛ) Τπνπξγηθή  

Απόθαζε κε ζέκα «πγθξόηεζε Κεληξηθήο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ρνιηθώλ Αζιεηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ (Κ.Ο.Δ..Α.Γ.) ζρνιηθνύ έηνπο 2021-22».,όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

κε ηελ ππό ζηνηρεία 2927/Γ5/11-01-2022(ΑΓΑ:Φ9ΔΓ46ΜΣΛΗ-ΤΝ) απόθαζε ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ., 

5.   Σελ ππ’  αξηζ. πξση.Φ.24/9396/10-11-2021(ΑΓΑ:Φ1ΦΓ46ΜΣΛΗ-ΙΦΡ)  Απόθαζε ηνπ  

 Πεξηθεξεηαθνύ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο θαη  Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ηπείξνπ κε     

 ζέκα « πγθξόηεζε Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ρνιηθώλ θαη Αζιεηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

(Ο.Δ..Α.Γ.)Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Πξέβεδαο,  ζρνιηθνύ έηνπο 2021-

     

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ  ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΗΠΕΙΡΟΤ 
 

 
 
 

 
 

  
Πρζβεηα, 16-05-2022 
Αρικ. πρωτ.: Φ.24/2552 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  ΡΟΣ 

ΠΡΕΒΕΖΑ 
Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ΡΕΒΕΖΑΣ 

 1.Διεφκυνςθ Φυςικισ Αγωγισ Τ.ΠΑΙ.Θ. 
2.Τ.Π.Π.Α.Ν. Κφπρου 

  3.Γ.Γ.Δ. ηεο Υώξαο, έδξεο ηνπο 

Σαχ. Δ/νςθ :  
Σ. Κ. - Πόλθ :   
Ιςτοςελίδα: 
Πλθροφορίεσ: 
Σθλζφωνο: 
E-mail: 
 
 

Αμφντα 9 
48100 , Πρζβεηα 
http://dide.pre.sch.gr 
Σςεκοφρασ Γρθγόριοσ 
26820-25832 & 22131 
mail@dide.pre.sch.gr 
 

 
 

4.Τ.Φ.Α..Χ.Α. τθσ Χϊρασ(μζςω Δ.Δ.Ε.) 
5.Ενδιαφερόμενα ςχολεία(μζςω 
ΤΦΑΧΑ)  
6. ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. Ηπείρου 
 
 ΚΟΙΝ: Όπωσ πίνακασ αποδεκτϊν 
  Με θλεκτρονικό ταχυδρομείο   
     
  

http://dide.pre.sch.gr/
mailto:mail@dide.pre.sch.gr
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22», όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση.Φ.24/10370/08-12-2021(ΑΓΑ:9
 

Ο1946ΜΣΛΗ-ΜΑΒ), 

6.  Σελ ππ’ αξηζ. πξση.29952/Γ5/15 Μαξηίνπ 2022 Απόθαζε ηεο Γηεύζπλζεο Φπζηθήο 

Αγσγήο  

ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ κε ζέκα «Πξνθήξπμε Παλειιελίσλ Αγώλσλ  ΓΔ.Λ. & ΔΠΑ.Λ.  Διιάδαο - Κύπξνπ 

θαη άιισλ ρνιηθώλ Αζιεηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ, ζρνιηθνύ έηνπο 2021-22», 

7. Σν ππ’ αξηζ.  πξση.29863/Γ5/ 17 Μαξηίνπ 2022 Έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Φπζηθήο Αγσγήο  

ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ. κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ηνπο Παλειιήληνπο Αγώλεο ΓΔ.Λ. & ΔΠΑ.Λ. Διιάδαο 

θαη Κύπξνπ, ζρνιηθνύ έηνπο 2021-22», 

8. Σθν υπ’ αρικ. πρωτ.31461/21-3-2022 (ΑΔΑ:ΨΠ846ΜΣΛΗ-Ψ5Λ) Τπουργικι Απόφαςθ με  

κζμα «Μεταφορά πιςτϊςεων ςτον ΑΛΕ 2420908001 του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2022 των 

Περιφερειακϊν Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ», 

9. Σν ππ’ αξηζ. πξση.1432/23 Μαξηίνπ 2022 έγγξαθν ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ρνιηθώλ  

Αζιεηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Πξέβεδαο κε ζέκα  «Αίηεκα αλάιεςεο δηνξγάλσζεο Αγώλσλ Γ΄ 

Φάζεο ησλ Παλειιήλησλ ρνιηθώλ Αγώλσλ Πεηνζθαίξηζεο Μαζεηώλ – Μαζεηξηώλ Λπθείσλ 

Διιάδαο – Κύπξνπ, ζρνιηθνύ έηνπο 2021-2022», 

10. Σν ππ’ αξηζ.  πξση.39116/Γ5/5 Απξηιίνπ 2022 Έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο  

Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ. κε ζέκα «Απνηειέζκαηα θιήξσζεο ζηα Οκαδηθά Αζιήκαηα ησλ  

Παλειιήλησλ Αγώλσλ Λπθείσλ Διιάδαο θαη Κύπξνπ, ζρνιηθνύ έηνπο 2021-22». 
11. Σο υπ’ αρικ.πρωτ.43722/Δ5/14-04-2022 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Φυςικισ Αγωγισ του  

Τ.ΠΑΙ.Θ. με κζμα «Χρονοδιάγραμμα Πανελλινιων Αγϊνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ., ςχολικοφ ζτουσ 2021-

2022», 

12. Σν ππ’ αξηζ. πξση.52639/Γ5/10 Μαΐνπ 2022 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Φπζηθήο Αγσγήο κε  

ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ηηο ηειηθέο θάζεηο(Final-four) ησλ Παλειιήλησλ Αγώλσλ Οκαδηθώλ  

Αζιεκάησλ ΓΔ.Λ. & ΔΠΑ.Λ., ζρνιηθνύ έηνπο 2021-2022»,  

13. Σισ υπ’ αρικ. πρωτ. α) Φ.24/2347/21-03-2022(ΑΔΑ:6Κ4Μ46ΜΣΛΗ-8Ο6) και β)   

Φ.24/3638/05-05-2022(ΑΔΑ: 6ΙΙ446ΜΣΛΗ-Α37) και γ) Φ.24/3998/13-05-2022(ΑΔΑ:67Ι746ΜΣΛΗ-

Φ54) Αποφάςεισ δζςμευςθσ πιςτϊςεων τθσ Δ.Τ.Ε.Ε. Ιωαννίνων, 

    14. Σθν υπ’ αρικ. 10θ/ 13-05-2022 Πράξθ τθσ  Ο.Ε..Α.Δ. Πρζβεηασ με κζμα «Προκιρυξθ  Γϋ 

Φάςθσ  (FINAL-FOUR) των Πανελλινιων Αγϊνων Πετοςφαίριςθσ Μακθτϊν – Μακθτριϊν  

Λυκείων Ελλάδασ – Κφπρου, ςχολικοφ ζτουσ 2021-2022». 

Ρροκθρφςςει 

           Τουσ Ρανελλινιουσ Σχολικοφσ Αγώνεσ Γ΄ Ρροθμιτελικισ Φάςθσ(final-4)  Ρετοςφαίριςθσ 

Μακθτών και Μακθτριών  ΓΕ.Λ. και ΕΡΑ.Λ.  Ελλάδασ-Κφπρου , ςχολικοφ ζτουσ 2021-2022. 

          Οι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν  τθν Πέκπηε19 Μαΐοσ θαη Παραζθεσή 20 Μαΐοσ 2022 ζην 

Κιεηζηό Γπκλαζηήξην (ΓΑΚ) Πξέβεδαο. 

                                                                                

ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΟΓΑΝΩΣΗΣ 

 

ΤΕΤΑΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2022 

              ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ   

             Κλειςτό Γυμναςτιριο(ΔΑΚ) Πρζβεηασ                                                    20:00 
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ΡΕΜΡΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2022 

 

           ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΞΗΣ             Κλειςτό Γυμναςτιριο(ΔΑΚ) Πρζβεηασ     08:00 

 

             ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ         Κλειςτό Γυμναςτιριο(ΔΑΚ) Πρζβεηασ                   

 

     1οσ Ημιτελικόσ Αγϊνασ Κοριτςιϊν                                                   09:00 

 2οσ Ημιτελικόσ Αγϊνασ Κοριτςιϊν                                                  11:00 

 1οσ Ημιτελικόσ Αγϊνασ Αγοριϊν                                                     13:00 

 2οσ Ημιτελικόσ Αγϊνασ Αγοριϊν                                                     15:00 

 

ΡΑΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2022 

 

            ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ            Κλειςτό  Γυμναςτιριο(ΔΑΚ) Πρζβεηασ             

 

 Μικρόσ Σελικόσ  Κοριτςιϊν        Θζςεισ 3-4                                 09:00              

 Μεγάλοσ Σελικόσ Κοριτςιϊν      Θζςεισ 1-2                                 11:00 

 Μικρόσ Σελικόσ Αγοριϊν            Θζςεισ 3-4                                 13:00 

 Μεγάλοσ Σελικόσ Αγοριϊν         Θζςεισ 1-2                                 15:00 

 

            ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ  Κλειςτό  Γυμναςτιριο(ΔΑΚ) Πρζβεηασ: Αμζςωσ μετά τθ λιξθ του 

τελικοφ αγοριών 

 

ΑΧΟΝΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 

        Οι Διαιτθτζσ επιλζγονται από τθν Κ.Ο.Ε..Α.Δ. με βάςθ τουσ πίνακεσ που κα ηθτθκοφν από 

τθν Ελλθνικι Ομοςπονδία Πετοςφαίριςθσ και ο οριςμόσ τουσ για κάκε αγϊνα κα γίνει ςτθ 

Σεχνικι φςκεψθ από Ειδικι Επιτροπι των Αγϊνων, τθν οποία κα απαρτίηουν μζλθ οριςμζνα 

από τθν Κ.Ο.Ε..Α.Δ. και τθν Ο.Ε..Α.Δ. Πρζβεηασ.   

ΕΡΟΡΤΕΣ ΓΑΜΜΩΝ      

        Οι Επόπτεσ Γραμμϊν επιλζγονται από τθν Ο.Ε..Α.Δ. Πρζβεηασ  και ο οριςμόσ τουσ  για κάκε 

αγϊνα κα γίνει ςτθν Σεχνικι φςκεψθ από Ειδικι Επιτροπι των Αγϊνων, τθν οποία κα  

απαρτίηουν μζλθ οριςμζνα από τθν Κ.Ο.Ε..Α.Δ. και τθν Ο.Ε..Α.Δ. Πρζβεηασ.   

 ΣΗΜΕΙΩΤΕΣ 

        Οι θμειωτζσ επιλζγονται  από τθν Ο.Ε..Α.Δ. Πρζβεηασ  και ο οριςμόσ τουσ για κάκε αγϊνα 

κα γίνει ςτθν Σεχνικι φςκεψθ από Ειδικι Επιτροπι των Αγϊνων, τθν οποία κα απαρτίηουν 

μζλθ οριςμζνα από τθν Κ.Ο.Ε..Α.Δ. και τθν Ο.Ε..Α.Δ. Πρζβεηασ.   

 ΕΡΟΡΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

      Οι Επόπτεσ επιλζγονται από  από τθ Διεφκυνςθ Φυςικισ Αγωγισ(Κ.Ο.Ε..Α.Δ.) και ο οριςμόσ 

τουσ κα γίνει από τθν Οργανωτικι Επιτροπι των Αγϊνων.  

 ΓΙΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 
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      Γιατρόσ Αγϊνων ορίηεται  θ κ. Πεπόνθ Χριςτίνα του Κζντρου Τγείασ Θεςπρωτικοφ.  

 Γ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.  υμμετζχουν οι νικιτριεσ ομάδεσ μακθτϊν-μακθτριϊν των τριϊν(3) ομίλων τθσ  

Γϋ προθμιτελικισ φάςθσ και οι εκπρόςωποι τθσ Κφπρου. 

2. τουσ αγϊνεσ μετζχουν μακθτζσ-μακιτριεσ που φοιτοφν ςε Δθμόςιο ι Ιδιωτικό Γενικό  

Λφκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λφκειο  (ΕΠΑ.Λ.) ι ςε κάκε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότθτασ 

του Τ.ΠΑΙ.Θ.,  του οποίου ο τίτλοσ  απόλυςθσ είναι ιςότιμοσ με τον τίτλο του Γενικοφ Λυκείου. Οι 

ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ - μακιτριεσ πρζπει να φοιτοφν κανονικά.   

3. τουσ αγϊνεσ μετζχουν μακθτζσ-μακιτριεσ που ζχουν γεννθκεί κατά τα ζτθ 2004,2005  

και 2006. Δικαίωμα ςυμμετοχισ  ζχουν και όςοι-όςεσ γεννικθκαν το 2007, εφόςον  φοιτοφν  

ςτθν Α’ τάξθ   Λυκείου.  

4. τουσ αγϊνεσ μετζχουν μακθτζσ-μακιτριεσ που φοιτοφν ςτο Λφκειο αυτό με πρϊτθ  

κανονικι  εγγραφι ι μετεγγραφι  ςφμφωνα με το Προεδρικό διάταγμα 104/1979(Φ.Ε.Κ. 23 τ. 

Αϋ/7-2-1979). 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Πρωηόησπε τοιηθή Αζιεηηθή  Σασηόηεηα (ε νπνία έρεη ελζσκαησζεί ζηα  

ΓΔ.Λ.& ΔΠΑ.Λ. ηνπ my school).Τπνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη από ηνλ Γηεπζπληή ηνπ  ζρνιείνπ, 

ζην αληίζηνηρν πεδίν ηεο ηάμεο πνπ θνηηά ν καζεηήο-καζήηξηα(ζθξαγίδα θαη ζηε πξόζθαηε  

θσηνγξαθία ηνπ καζεηή-καζήηξηαο). Δπίζεο ζην πεδίν θάησ αξηζηεξά «πκκεηνρή  ζηνπο  

Παλειιήληνπο Αγώλεο Λπθείσλ» θαη ζην αληίζηνηρν πεδίν ηεο ηάμεο θνίηεζεο ρξεηάδεηαη: 

θραγίδα(κε αλαθορά ηες εηδηθόηεηας), σπογραθή θαη εκεροκελία βεβαίωζες    ηαηρού. Η  

ηαηξηθή βεβαίσζε κπνξεί λα είλαη  Ιαηξό   παζνιόγν, θαξδηνιόγν,   γεληθήο  ηαηξηθήο θαη  

παηδίαηξν γηα καζεηέο-καζήηξηεο πνπ θνηηνύλ γηα πξώηε θνξά ζηελ Α’ Σάμε Λπθείνπ. Η  ηαηξηθή 

βεβαίσζε πξέπεη λα έρεη  εκεξνκελία πνπ λα  κελ ππεξβαίλεη  ηνπο δώδεθα (12) κήλεο πξηλ από 

ηελ  εκεξνκελία    δηεμαγσγήο  ηνπ αγώλα. 

2. Πρωτότυπθ Κατάςταςθ υμμετοχισ χολείου (Υπόδειγμα 3). Τπογράφεται από  

  το ςυνοδό κακθγθτι του  ςχολείου και  υπογράφεται και ςφραγίηεται από τον Διευκυντι  

  του ςχολείου. 

3.   Τπεφκυνθ Διλωςθ Γονζα/Κθδεμόνα (Υπόδειγμα 9) ,θ οποία παραμζνει ςτθν οικεία  

   ςχολικι μονάδα και ο Διευκυντισ-Διευκφντρια κα  ςυμπλθρϊςει ςτθν κατάςταςθ ςυμμετοχισ  

   του ςχολείου, το αντίςτοιχο  πεδίο με τθ ςθμείωςθ ΝΑΙ. 

4. Πρωτότυπθ κατάςταςθ ςυμμετοχισ(Υπόδειγμα 4β). Τπογράφεται και ςφραγίηεται από  

   τον Πρόεδρο τθσ οικείασ Ο.Ε..Α.Δ.  

5. Αρχικι πρωτότυπθ λίςτα(Υπόδειγμα 1γ) που είχε αποςταλεί ςτθν Ο.Ε..Α.Δ. τθσ  

   οικείασ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  πριν τθν ζναρξθ τθσ Αϋ Φάςθσ των  

   Πανελλινιων Αγϊνων. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν -μακθτριϊν ςτθ λίςτα τθσ  

   πετοςφαίριςθσ  και ςτθν κατάςταςθ ςυμμετοχισ είναι Είκοςι(20)  ςτθ λίςτα και ςε κάκε  

   αγϊνα Δζκα τζςςερισ(14). Δεν επιτρζπεται θ ςυμπλιρωςθ τθσ λίςτασ με επιπλζον μακθτζσ- 

   μακιτριεσ μετά τθν ζναρξθ των επίςθμων αγϊνων τθσ κάκε ςχολικισ ομάδασ(ε όλεσ τισ  

   φάςεισ Αϋ-Βϋ-Γϋ των Πανελλινιων Αγϊνων Λυκείων).Αντικατάςταςθ παικτϊν είναι δυνατι ςε  

   κάκε αγϊνα, εκτόσ από τουσ αγϊνεσ τθσ Σελικισ Φάςθσ(final-four). 

6. Φωτοτυπία Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ(δφο πλευρζσ) ι Διαβατθρίου. 

       Οι μακθτζσ/μακιτριεσ-πρόςφυγεσ που φοιτοφν κανονικά ςε Δθμόςιο ι Ιδιωτικό Γενικό  
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  Λφκειο(ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λφκειο(ΕΠΑ.Λ.) ι ςε κάκε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότθτασ   

  του Τ.ΠΑΙ.Θ., προςκομίηουν άδεια διαμονισ ι τρίπτυχο προ καταγραφισ ι πλιρουσ   

  καταγραφισ.                                    

ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

   Ο ςυνοδόσ Κακθγθτισ που είναι και προπονθτισ τθσ ομάδασ και ορίηεται από τον Διευκυντι 

του ςχολείου κακϊσ και ο αρχθγόσ αποςτολισ που ορίηεται  από τθν οικεία Ο.Ε..Α.Δ.,  

είναι οι μόνοι που κατά του διάρκεια του αγϊνα βρίςκονται ςτον ειδικό χϊρο για τουσ  

αναπλθρωματικοφσ παίκτεσ.           

ΚΑΣΑΘΕΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 

      Οι πρωτότυπεσ καταςτάςεισ ςυμμετοχισ ,οι μακθτικζσ ακλθτικζσ ταυτότθτεσ και τα 

ςυνοδευτικά ςε αυτζσ ζγγραφα παραδίδονται ςτθν Οργανωτικι Επιτροπι των Αγϊνων κατά τθν 

Σεχνικι φςκεψθ. Αφοφ ελεγχκοφν, επιςτρζφονται ςτουσ αρχθγοφσ αποςτολϊν και πρζπει να 

παραδίδονται ςτθ Γραμματεία των αγϊνων τριάντα(30) λεπτά πριν τθν ζναρξθ του κάκε αγϊνα. 

Οι μακθτικζσ ακλθτικζσ ταυτότθτεσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ του αγϊνα εκτόσ αν υπάρχει 

ζνςταςθ πλαςτοπροςωπίασ για το μακθτι-ακλθτι ι αν υπάρχει παραπομπι ακλθτι για 

αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ μακθτικι ακλθτικι ταυτότθτα 

παραδίδεται ςτθν Οργανωτικι Επιτροπι των αγϊνων και επιςτρζφεται μόνο μετά τθν 

απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ ι τθ λιξθ τθσ ποινισ. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

       ηνπο αγώλεο ηζρύνπλ νη επίζεκνη θαλνληζκνί ηνπ αζιήκαηνο ηεο Πεηνζθαίξηζεο , νη 

θαλνληζκνί  πξσηαζιεκάησλ ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο(Δ.Ο.Π.Δ.) θαη νη 

δηαηάμεηο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ. πνπ ππεξηεξνύλ ζε  θάζε πεξίπησζε αληίζεζεο κε ηνπο 

θαλνληζκνύο ηεο Οκνζπνλδίαο  θαη  θάζε άιιεο δηάηαμεο ηνπ αζιήκαηνο ηεο πεηνζθαίξηζεο θαη 

ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο νκνζπνλδίαο. 

 Δηάρθεηα αγώλα ζην final-four(εκηηειηθνί, κηθξόο θαη κεγάινο ηειηθόο): 

Σξία(3) ληθεθόξα set ησλ εηθνζηπέληε(25) πόλησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αγώλαο θζάζεη λα είλαη 

2-2 set, δηεμάγεηαη θαη πέκπην set ζηνπο δεθαπέληε(15) πόληνπο, όπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο δηεζλείο 

θαλνληζκνύο.  

 ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ   

       Οι τρεισ νικιτριεσ ομάδεσ των προθμιτελικϊν των  ταμπλό των τριϊν ομίλων μαηί με τθν 

εκπρόςωπο τθσ Κφπρου, τόςο ςτα αγόρια, όςο και ςτα κορίτςια, δθμιουργοφν τισ τζςςερισ 

ομάδεσ του final – four. τθν τεχνικι ςφςκεψθ του final-four γίνεται θ κλιρωςθ των δφο 

(2)θμιτελικϊν αγϊνων. Οι νικιτριεσ ομάδεσ των δφο θμιτελικϊν  αγωνίηονται μεταξφ τουσ ςτον 

Σελικό του Ακλιματοσ για τισ κζςεισ 1 και 2 και οι ομάδεσ που θττικθκαν αγωνίηονται μεταξφ 

τουσ ςτον Μικρό Σελικό για τισ κζςεισ 3 και 4.   

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΚΕΦΗ 

     Η Σερληθή ύζθεςε ζα δηεμαρζεί ηελ Σεηάξηε 18 Μαΐνπ 2022 θαη ώξα 20:00 ζην Κιεηζηό 

Γπκλαζηήξην(ΔΑΚ) Πξέβεδαο .ηελ ζύζθεςε ζα ιάβνπλ κέξνο νη εθπξόζσπνη ηεο Γηεύζπλζεο 

Φπζηθήο Αγσγήο (Κ.Ο.Δ..Α.Γ.) ηνπ ΤΠΑΙ.Θ., ηα κέιε ηεο Ο.Δ..Α.Γ. Πξέβεδαο, νη Γηαηηεηέο 

πνπ έρνπλ  επηιεγεί, νη  αξρεγνί  απνζηνιήο θαη ζπλνδνί  ησλ νκάδσλ θαζώο θαη εθπξόζσπνη 

ηύπνπ. ηελ ζύζθεςε ζα γίλεη θαηαξρήλ ελεκέξσζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δηεμαγσγή ησλ 

αγώλσλ, ζα ειεγρζνύλ ηα  δηθαηνινγεηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ε θιήξσζε ησλ νκάδσλ ησλ 

εκηηειηθώλ θαη ζα δηεπθξηληζηνύλ όζα δελ πξνβιέπνληαη από ηελ παξνύζα θαη ηηο παξαπάλσ 

ζρεηηθέο εγθπθιίνπο. 

ΕΜΦΑΝΙΗ ΟΜΑΔΧΝ  
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      Κάζε ομάδα πρζπει υποχρεωτικά να ζχει δφο ομοιόμορφεσ εμφανίςεισ, διαφορετικοφ  

χρϊματοσ, χωρίσ να αναγράφονται ςε αυτζσ διαφθμίςεισ ι τίτλοι ςωματείων και ςυλλόγων. ε 

περίπτωςθ παράβαςθσ ο ακλθτισ-ακλιτρια υποχρεοφται ςε αλλαγι εμφάνιςθσ ι επικάλυψθ 

τθσ διαφιμιςθσ ι του τίτλου του ςυλλόγου ι ςωματείου. Προσ αποφυγι ταφτιςθσ χρωμάτων κα 

πρζπει οι ομάδεσ να ενθμερϊςουν εγκαίρωσ τθν Οργανωτικι Επιτροπι. 

       Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τθν κλιρωςθ, θ ομάδα που κα κλθρωκεί πρϊτθ κατά τθν 

Σεχνικι φςκεψθ κεωρείται γθπεδοφχοσ, τόςο ςτουσ θμιτελικοφσ αγϊνεσ, όςο και ςτουσ 

τελικοφσ(μικρό και μεγάλο) και είναι υποχρεωμζνθ να αλλάξει εμφάνιςθ  ςε περίπτωςθ που 

ταυτίηεται το χρϊμα εμφάνιςθσ με τθν ομάδα  που κα κλθρωκεί δεφτερθ. 

 Σθμείωςθ 

       Η κατάςταςθ ςυμμετοχισ (Τπόδειγμα 4β) και τα χρϊματα των εμφανίςεων των ομάδων, κα  

 πρζπει να ςταλοφν  ςτον Τπεφκυνο Φυςικισ Αγωγισ και  χολικοφ Ακλθτιςμοφ(Τ.Φ.Α..Χ.Α.) 

Πρζβεηασ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: grfa@dide.pre.sch.gr, μζχρι τθν Τετάρτθ 18 Μαΐου  

2022 και ώρα 14:00. 

 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΝΩΝ 

       Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη θαη εθδηθάδνληαη ζύκθσλα  κε ην ππνθ.16.2 ηνπ θεθ.16    ηεο ππό 

ζηνηρεία 190677/Γ5/10-11-2016-ΦΔΚ 3754/ η. Β΄/21-11-2016 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, όπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε θαη  ηζρύεη.                                                  

ΑΓΧΝΙΣΙΚΟ  ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ 

       Όλοι οι εμπλεκόμενοι ςτθ διοργάνωςθ και διεξαγωγι των Πανελλινιων Αγϊνων ΓΕ.Λ. και 

ΕΠΑ.Λ. Ελλάδασ-Κφπρου τθροφν  αυςτθρά  και με ςχολαςτικότθτα τα οριηόμενα ςτισ εκάςτοτε 

Κοινζσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ του Τ.ΠΑΙ.Θ. και των ςυναρμόδιων Τπουργείων, τισ εγκυκλίουσ 

του Τ.ΠΑΙ.Θ., τα ιςχφοντα κάκε φορά Τγειονομικά Πρωτόκολλα του Εκνικοφ Οργανιςμοφ 

Δθμόςιασ Τγείασ( Ε.Ο.Δ.Τ.), τισ ςχετικζσ οδθγίεσ τθσ Τγειονομικισ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ  τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ και ςε κάκε περίπτωςθ το αγωνιςτικό πρωτόκολλο τθσ 

Ελλθνικισ  Ομοςπονδίασ Πετοςφαίριςθσ (Ε.Ο.Π.Ε.).  

 ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

   1.Παρακαλοφνται οι ςυνοδοί εκπαιδευτικοί να εμφυςιςουν  ςτουσ μακθτζσ και ςτισ 

μακιτριεσ το πνεφμα το «ευ αγωνίηεςκαι» και τθσ ευγενοφσ άμιλλασ προσ αποφυγι 

ανάρμοςτων ςυμπεριφορϊν κακϊσ και να τουσ ευαιςκθτοποιιςουν ςε κζματα που αφοροφν 

τθν ευπρζπεια και τθν κακαριότθτα των ακλθτικϊν χϊρων που διατίκενται για ςχολικοφσ 

αγϊνεσ. 

   2.Πτι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα  προκιρυξθ κα ρυκμίηεται από τθν    

 Οργανωτικι Επιτροπι Σχολικών Ακλθτικών Δραςτθριοτιτων(Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) των Αγώνων.  

 

Πίνακασ αποδεκτϊν 

1.Δ.Π.Ε. Πρζβεηασ   

2.υντονιςτζσ Φυςικισ Αγωγισ τθσ Χϊρασ(μζςω των 

ΤΦΑΧΑ) 

3.Διμοσ Πρζβεηασ 

4.Περιφερειακι Ενότθτα Πρζβεηασ 

5.Αςτυνομικι Διεφκυνςθ Πρζβεηασ 

6.Πυροςβεςτικι Τπθρεςία Πρζβεηασ 

7. Ε.Ο.Π.Ε. 

                                             

                              

                         Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Δ.Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑ 

                                   ΠΡΟΕΔΡΟ Ο.Ε..Α.Δ                     

                                  

 

                        ΚΑΣΑΝΑΚΗ ΑΠΟΣΟΛΟ 

                        ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ11 
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