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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων 

Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Σχολικού Έτους 

2022- 2023 » 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπ/σης Θεσπρωτίας που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.24/530/25-01-2023 και 

ΑΔΑ:6Φ7Ξ46ΜΤΛΗ-0Ν0 απόφαση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας της Περ/κής Δ/νσης Π/θμιας 

και Δ/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου: 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της αριθ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργικής 

Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με την αριθμ. πρωτ. 220861/Δ5/23.12.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 

Β4561/30.12.2016)  και ειδικότερα το Κεφάλαιο 17.6 της αριθ. πρωτ. 9712/Δ5/19.1.2018 Υ.Α. 

(ΦΕΚ80/τ.Β΄/22.1.2018) με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», 

2. Τη συμπλήρωση, τροποποίηση και αντικατάσταση Κεφαλαίων στη με αριθμ. 190677/Δ5/10-11-

2016/ Φ.Ε.Κ. 3754/τ.Β΄/2016 υπουργική απόφαση, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την αριθμ. 5051/Δ5/17-01-2023 (ΦΕΚ 219/τ.Β΄/19-01-2023) Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση, συμπλήρωση 

της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10-11-2016 υπουργικής απόφασης, «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων 

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β΄3754) 

4. 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 
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(ΦΕΚ 2582/ τ. Β΄/ 22.08.16) 

5. Το με αρ. 145674/Δ5/24/11-2022 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα « 

Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων Σχολικών 

Αθλητικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2022-2023 » 

6. Την απόφαση της Περ. Δ/νσης Π & Δ Εκπ/σης Ηπείρου με Αρ. Πρωτ: Φ24/379/19-01-2023 και 

ΑΔΑ: 9ΝΞΝ46ΜΤΛΗ-ΕΕΝ για αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στη διοργάνωση και τη διεξαγωγή 

της α΄ και β΄ φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου σχ. έτους 2022 

– 2023 Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

7. Την απόφαση της Περ. Δ/νσης Π & Δ Εκπ/σης Ηπείρου με Αρ. Πρωτ: Φ.24/380/19-01-2023 και 

ΑΔΑ: 6ΔΤΒ46ΜΤΛΗ-Λ44 για την εξόφληση δαπανών μετακίνησης των ομάδων που θα 

συμμετέχουν στην διοργάνωση και τη διεξαγωγή της α΄ και β΄ φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. 

και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας- Κύπρου σχ. Έτους 2022-2023  Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

8. Τις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002 απόφασης του Υπουργού 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων 

των διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

9. Την πρώτη συνεδρίαση της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Θεσπρωτίας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27-01-2023 

και τη σχετική εισήγηση της «για το σχεδιασμό την υποστήριξη και διοργάνωση Σχολικών Αθλητικών 

Δραστηριοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας» για το σχολικό έτος 2022-2023 

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

Την έναρξη των Αγώνων Καλαθοσφαίρισης, Πετοσφαίρισης και Ποδοσφαίρου, μαθητών και 

μαθητριών των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. της Δ.Δ.Ε. Θεσπρωτίας, για το       σχολικό έτος 2022 - 2023, ως 

εξής: 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

Οι αγώνες ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. θα διεξαχθούν σε δημόσιες και δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις εντός 

των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας κατόπιν σχετικής έγκρισης των φορέων 

διαχείρισής τους σύμφωνα με πρόγραμμα που θα κοινοποιηθεί έγκαιρα σε όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: Διάρκεια αγώνα στην α΄ και β΄ φάση: δύο (2) νικηφόρα σετ των  εικοσιπέντε ( 25) 

πόντων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ο αγώνας κρίνεται στο τρίτο (3) σέτ (tie break) των δεκαπέντε (15) 
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πόντων. 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: Διάρκεια αγώνα στην Α΄ και Β΄ φάση: τέσσερις (4) περίοδοι των οκτώ (8) 

λεπτών με ανάπαυλα δεκαπέντε (15) λεπτών μεταξύ 2ου και 3ου οκταλέπτου και δυο (2) λεπτών μεταξύ 

1ης-2ης και 3ης – 4ης περιόδου. Σε περίπτωση ισοπαλίας δίνονται παρατάσεις πέντε (5) λεπτών μέχρι να 

υπάρξει νικήτρια ομάδα. 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: Διάρκεια αγώνα στην Α΄ και Β΄ φάση: Δύο (2) ημίχρονα των τριανταπέντε (35) 

λεπτών. Σε περίπτωση ισοπαλίας στην Α΄ και Β΄ φάση, ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι, χωρίς 

να δοθεί παράταση. 

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 

Υ.ΠΑΙ.Θ. ο τίτλος απόλυσης του οποίου είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου.  

Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά στο σχολείο με αρχική εγγραφή 

ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και να είναι γεννημένοι κατά τα έτη 2005, 

2006, 2007 και κατά το έτος 2008 μόνο οι φοιτούντες στην Ά Λυκείου 

Έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος [π.χ. το σχολικό έτος 2022 - 

2023 λογίζεται σαν 2023], 

Κάθε μαθητής/μαθήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ομαδικό άθλημα και επιπλέον σε ένα 

αγώνισμα ή κατηγορία του ατομικού αθλήματος. 

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Σχολική αθλητική ταυτότητα (πλατφόρμα myschool. 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. 

Για να εκτυπωθεί το συγκεκριμένο έντυπο ακολουθούμε την εξής διαδρομή: Αναφορές Μαθητών, ► 

Έντυπα, Βεβαιώσεις, Τίτλοι ► Σχολική Αθλητική Ταυτότητα Λυκείου και στη συνέχεια 

επιλέγουμε τους μαθητές που μας αφορούν. 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση οι σχολικές μονάδες μπορούν να  απευθύνονται στο helpdesk 

του myschool. 

2. Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (υπόδειγμα 9).H Υπεύθυνη Δήλωση παραμένει στο σχολείο  

καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στην κατάσταση 

συμμετοχής του σχολείου.  

3. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για ομαδικά αθλήματα (υπόδειγμα 3, επισυνάπτεται). 

4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου  κάθε μαθητή/μαθήτριας ενώ οι 

μαθητές/μαθήτριες - πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο 
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(ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. προσκομίζουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής. 

Οι Σχολικές μονάδες για οποιοδήποτε ερώτημα - διευκρίνιση να απευθύνονται στο Γραφείο Φυσικής 

Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Θεσπρωτίας 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά άθλημα στη λίστα (επισυνάπτονται τα  υποδείγματα 

1α,1β,1γ,1δ) έχει ως εξής: 

Καλαθοσφαίριση: στη λίστα Δεκαοκτώ ( 18 ) και σε κάθε αγώνα Δώδεκα [ 12 ] 

Πετοσφαίριση: στη λίστα Είκοσι ( 20 ) και σε κάθε αγώνα Δέκα τέσσερις [ 14 ] 

Ποδόσφαιρο: στη λίστα Είκοσι τέσσερις ( 24 ) και σε κάθε αγώνα Δέκα οκτώ [ 18 ] 

Επισημαίνεται ότι κάθε μαθητής/τρια μπορεί να δηλωθεί μόνο σε μία λίστα από  τα ανωτέρω Ομαδικά 

Αθλήματα. 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Άρθρο 14 παράγραφος 14.1 εδάφια 14.1.11, 14.1.12 της υπ’ αριθμ. 190977/Δ5/10- 11-2016 (ΦΕΚ 

3754/τ.Β΄/21-112016) Υπουργικής Απόφασης. 

Σχολική ομάδα που δήλωσε συμμετοχή σε αγώνες Α΄ φάσης και δεν παρουσιάστηκε σε 

προγραμματισμένο αγώνα ή παρουσιάστηκε χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή χωρίς τους 

απαραίτητους για την έναρξη του αγώνα αθλητές, μηδενίζεται. Σε περίπτωση που η αρμόδια Ομάδα 

Φυσικής Αγωγής ειδοποιηθεί τουλάχιστον τρεις ( 3 ) εργάσιμες ημέρες πριν από τον αγώνα, ότι η 

ομάδα αδυνατεί να αγωνιστεί και αποσύρεται, ο αγώνας ματαιώνεται και η αντίπαλος ομάδα 

προκρίνεται στον επόμενο γύρο χωρίς αγώνα. 

Σχολείο του οποίου δύο ομάδες του μηδενίστηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο κατά το 

ίδιο σχολικό έτος, αποκλείεται από όλα τα ομαδικά αθλήματα κατά το έτος αυτό και οι ομάδες που 

μηδενίστηκαν αποκλείονται και κατά το επόμενο σχολικό έτος. Αγώνες που ματαιώθηκαν δεν 

υπολογίζονται. 

Όλες οι ομάδες θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο, 30 λεπτά πριν  την  έναρξη του αγώνα. 

ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ 

Αρθρο 10 παράγραφος 10.1, εδάφια 101.1, 10.1.2 και παράγραφοι 10.3,10.4 της υπ’ αριθμ. 

190977/Δ5/10-11-2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21-112016) Υπουργικής Απόφασης. 

Την κάθε σχολική ομάδα στα ομαδικά αθλήματα στην Α’ φάση συνοδεύει ο 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. 

Την κάθε σχολική ομάδα στα ομαδικά αθλήματα στην Β΄ και Γ΄ φάση συνοδεύει ο καθηγητής Φυσικής 

Αγωγής που υπηρετεί στο σχολείο και ορίζεται από τον Διευθυντή του Σχολείου και από έναν αρχηγό 

αποστολής που ορίζεται από την οικεία  Ο.Ε.Σ.Α.Δ. 

Σε περίπτωση μη συμμετοχής των καθηγητών Φυσικής Αγωγής ο Διευθυντής μπορεί να ορίσει καθηγητή 
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άλλης ειδικότητας που υπηρετεί στο Σχολείο. 

Σε περίπτωση που κανείς από το διδακτικό προσωπικό δεν δέχεται να συνοδεύσει την ομάδα, εφόσον 

πρόκειται για Δημόσιο Σχολείο, μπορεί να ζητήσει από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. να ορίσει συνοδό που να υπηρετεί 

σε άλλο σχολείο της Διεύθυνσης (Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας αναλόγως). Αν η αποστολή 

απαρτίζεται μόνο από αγόρια ή μόνο από κορίτσια θα πρέπει ένας εκ των δύο ανωτέρω εκπαιδευτικών 

να είναι του ιδίου φύλου. 

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

συνοδός καθηγητής καθώς και ο αρχηγός αποστολής. 

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. 

Όλα τα μέλη των Αγωνόδικων Επιτροπών (διαιτητές, κριτές και γραμματεία), εφόσον έχουν 

την Δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ 

Κατά τη διεξαγωγή των αγώνων, κάθε ομάδα υποχρεούται να φέρει ομοιόμορφη στολή για όλους τους 

μαθητές της, καθώς και ανάλογες μπάλες για την προθέρμανσή της. 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Αν υπάρχουν αλλαγές στο πρόγραμμα των αγώνων του πρωταθλήματος (ημερομηνίες, ώρα και χώρος 

διεξαγωγής των αγώνων), αυτές θα γνωστοποιούνται έγκαιρα. 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

Άρθρο 17 παράγραφος 17.2 της με αριθμ. 190977/Δ5/10-11-2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21-11-2016) 

Υπουργικής  Απόφασης. 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και κατά τις εργάσιμες ημέρες, το Σάββατο ή/και την Κυριακή 

είναι δυνατό να πραγματοποιούνται μετακινήσεις μαθητών/μαθητριών Γυμνασίων και Λυκείων ως 

εξής: 

α) Εντός ορίων της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των ενδοσχολικών 

αγώνων, των αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΊΑΣ, καθώς και Αθλητικών Προγραμμάτων και Δράσεων 

εγκεκριμένων από το Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με έγκριση του Διευθυντή και 

του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών του σχολείου, έπειτα από ενυπόγραφη συναίνεση του γονέα 

ή κηδεμόνα.  

Οι μετακινήσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιούνται εντός ή εκτός ωρολογίου προγράμματος. 

 β) Εκτός ορίων της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των αγώνων 

ΑθλοΠΑΙΔΕΊΑΣ, των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων, καθώς και Αθλητικών Προγραμμάτων και 

Δράσεων εγκεκριμένων από το Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις εγκεκριμένες 

προκηρύξεις των Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αγώνων, με έγκριση του οικείου Διευθυντή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Στις μετακινήσεις αυτές συμμετέχουν συγκεκριμένοι μαθητές ή ομάδες μαθητών του σχολείου, έπειτα 

από ενυπόγραφη συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα και σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων 

Καθηγητών. 
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ΘΕΑΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Η  είσοδος μαθητών – φιλάθλων στα γήπεδα, όπου διεξάγονται σχολικοί αγώνες επιτρέπεται μόνον 

όταν: 

Συνοδεύονται επιτηρούνται από καθηγητές του σχολείου. Σε ό,τι αφορά στον αριθμό των συνοδών 

εκπ/κών και στο ποσοστό συμμετοχής των μαθητών ισχύουν οι διατάξεις της Υ.Α. ΓΔ4/20883/12-

02-2020 «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και 

Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας». 

Ο αρχηγός – συνοδός καταθέτει στη γραμματεία του αγώνα αντίγραφο πρακτικού απόφασης του 

συλλόγου διδασκόντων για τη συμμετοχή μαθητών-φιλάθλων στον αγώνα και λίστα μαθητών-

φιλάθλων. 

Σε περίπτωση επεισοδίων από αθλητές μαθητές - μαθήτριες  ή ακόμη και από φιλάθλους, πριν, κατά 

την διάρκεια ή και μετά τον αγώνα, η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Θεσπρωτίας έχει δικαίωμα να επιβάλλει αποκλεισμό 

αθλητή, ομάδας, αλλά και σχολείου, εφόσον αφορά αγώνα α΄ Φάσης 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Στους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί των αθλημάτων, οι κανονισμοί πρωταθλημάτων των 

Ομοσπονδιών και οι ειδικές διατάξεις της προκήρυξης του Υ.ΠΑΙ.Θ. που σε κάθε περίπτωση 

αντίθεσης με τους κανονισμούς αθλημάτων και πρωταθλημάτων υπερτερούν έναντι κάθε άλλης 

διάταξης. 

Α. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση και διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. 

Ελλάδας-Κύπρου, καθώς και άλλων αθλητικών προγραμμάτων, δράσεων, ενδοσχολικών αγώνων και αγώνων 

AθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, τηρούν αυστηρά και με σχολαστικότητα τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές 

Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των συναρμόδιων Υπουργείων, τις εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ., τα ισχύοντα κάθε 

φορά Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και τις σχετικές οδηγίες 

της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.  

B. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής μαθητών/μαθητριών σε αγώνα μιας σχολικής ομάδας, λόγω νόσησης 

από κορωνοϊό, οι νοσούντες αντικαθίστανται από μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/οποίες επιλέγονται από την 

αρχική λίστα συμμετοχής που έχει κατατεθεί από τη σχολική μονάδα στην οικεία Οργανωτική Επιτροπή 

Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και ο αγώνας δεν αναβάλλεται. Aκύρωση του αγώνα 

επέρχεται μόνο όταν δεν εξασφαλίζεται με την έναρξή του ο αναγκαίος αριθμός 3 συμμετεχόντων 

μαθητών/μαθητριών, σύμφωνα με τους κανονισμούς κάθε αθλήματος και το αποτέλεσμα κατακυρώνεται υπέρ 

της αντίπαλης ομάδας. 

 

Ακολουθεί πίνακας συμμετεχόντων στις αγωνόδικες επιτροπές και πίνακας των Ιατρών των Αγώνων: 

Αγωνόδικη επιτροπή 

Ονοματεπώνυμο Υπηρεσία Ιδιότητα 

Αδαμίδης Χρήστος Δ.Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ-ΚΡΙΤΗΣ 
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Αδαμίδου Ελένη Δ.Δ.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ-ΚΡΙΤΗΣ 

Αλεξίου Ανθούλα Δ.Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ-ΚΡΙΤΗΣ 

Αντωνάκης Θωμάς 
Δ.Δ.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ,ΚΡΙΤΗΣ,ΕΠΟΠΤΗΣ 

ΑΓΩΝΑ 

Βακαλόπουλος Χρήστος Δ.Δ.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ-ΚΡΙΤΗΣ 

Βασιλείου Κων/να Δ.Δ.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ,ΚΡΙΤΗΣ 

Βιρβίλης Κων/νος 
Δ.Δ.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ,ΚΡΙΤΗΣ,ΕΠΟΠΤΗΣ 

ΑΓΩΝΑ 

Δημάκας Ιωάννης 
Δ.Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ,ΚΡΙΤΗΣ,ΕΠΟΠΤΗΣ 

ΑΓΩΝΑ 

Δημητρίου Μαρτίνα Δ.Δ.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ-ΚΡΙΤΗΣ 

Διαμάντης Ερωτόκριτος Δ.Δ.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ,ΚΡΙΤΗΣ 

Δρόσος Σταμάτης Δ.Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ-ΚΡΙΤΗΣ 

Θεοδώρου Αλέξανδρος Δ.Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ,ΚΡΙΤΗΣ 

Θωμάζος Δημήτριος Δ.Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ,ΚΡΙΤΗΣ 

Κιτσάτης Κωνσταντίνος Δ.Δ.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ,ΚΡΙΤΗΣ 

Κωνσταντίνου Γρηγόριος Δ.Δ.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ,ΚΡΙΤΗΣ,ΣΥΝΟΔΟΣ 

Λάμπρου Θωμάς 
Δ.Δ.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ,ΚΡΙΤΗΣ,ΕΠΟΠΤΗΣ 

ΑΓΩΝΑ 

Λώλης Ηλίας Δ.Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ,ΚΡΙΤΗΣ 

Μπέλλος Αλέξανδρος Δ.Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ,ΚΡΙΤΗΣ 

Πασχοδήμας Γεώργιος 
Δ.Δ.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ,ΚΡΙΤΗΣ,ΕΠΟΠΤΗΣ 

ΑΓΩΝΑ 

Τάτσης Νικόλαος Δ.Δ.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ-ΚΡΙΤΗΣ 

Τσόδουλου Ελπινίκη 
Δ.Δ.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ,ΚΡΙΤΗΣ,ΕΠΟΠΤΗΣ 

ΑΓΩΝΑ 

Δακούκης Ηλίας ΠΕΡ.ΕΝ.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ-ΚΡΙΤΗΣ 

Μπίνας Γεώργιος ΠΕΡ.ΕΝ.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ-ΚΡΙΤΗΣ 

Καρβούνης Βασίλειος 
ΑΣΤ.Δ/ΝΣΗ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ-ΚΡΙΤΗΣ 

Μούκας Ηλίας 
ΑΣΤ.Δ/ΝΣΗ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ-ΚΡΙΤΗΣ 

Καψάλης Μιχαήλ 
ΑΣΤ.Δ/ΝΣΗ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ-ΚΡΙΤΗΣ 

 

Ιατροί αγώνων 

Ονοματεπώνυμο Υπηρεσία Ιδιότητα 

Ζώτας Ευριπίδης Κ.Υ. ΗΓ/ΤΣΑΣ ΙΑΤΡΟΣ 

Κοτζαπαναγιώτου Κωνσταντίνος Κ.Υ. ΗΓ/ΤΣΑΣ ΙΑΤΡΟΣ 

Μητσάκου Παρασκευή Κ.Υ. ΗΓ/ΤΣΑΣ ΙΑΤΡΟΣ 

Λύγκας Γεώργιος Κ.Υ. ΠΑΡ/ΘΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ 

Νικολαΐδου Ελένη Κ.Υ. ΗΓ/ΤΣΑΣ ΙΑΤΡΟΣ 

Γραμμένου Ευτυχία Κ.Υ. ΗΓ/ΤΣΑΣ ΙΑΤΡΟΣ 

 

 

ΑΔΑ: 604Β46ΜΤΛΗ-ΔΟΖ



 

8 

 

Παρακαλούνται να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής των Σχολείων 

 

 

 
 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ.  &  Δ/ντής της Δ.Δ.Ε. 

Θεσπρωτίας  

 

 

 

Μητσιώνης Κ. Βασίλειος 

Πληροφορικός-Μαθηματικός MSc 
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