
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη  Πανελλήνιων  σχολικών  αγώνων Π.Ε  Αιτωλοακαρνανίας σχ. Έτους 2022-2023.» 

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.), που συγκροτήθηκε με την 
υπ.αριθμ. Φ.24.1/11476/08-12-2022 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
Δυτ. Ελλάδας, έχοντας υπόψη : 

1. τις  διατάξεις: 

 α) του ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  
β) του ν.3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  
γ) του ν.4547/2018 (Α΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  
δ) του ν.4823/2021 (Α΄136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις»,  
ε) π.δ.18/2018 (Α΄31/23.2.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  
στ) π.δ.81/2019 (Α΄ 119/8.7.2019) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων»,  
ζ) του π.δ.83/2019 (Α΄ 121/9.7.2019) «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών»,  
η) του π.δ. 2/2021 (Α΄2/5.1.2021) «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών»,  
2. την υπό στοιχεία Γ4/931/671/13.11.1986 κανονιστική απόφαση «Σχολικές Αθλητικές Εκδηλώσεις» (Β΄ 
99/26.2.1987), που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/88 (Α΄ 296),  
3. την υπό στοιχεία 2/11420/ΔΕΠ (Β΄516/1.3.2016) κοινή υπουργική απόφαση «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων 
και Αθλητικών Διοργανώσεων», όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05.08.2016 
(Β΄2582/22.8.2016) κοινή υπουργική απόφαση,  
4. την υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 (Β΄3754/21.11.2016) υπουργική απόφαση με θέμα: «Αθλητικές 
δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
5. την υπό στοιχεία 168/Υ1 (Β΄33/9.1.2021) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή»,  
6. την υπό στοιχεία 1614/Υ1 (Β΄ 8/10.1.2020) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,  
7. την υπό στοιχεία 37572/Γ1/(Υ.Ο.Δ.Δ. 254/3.4.2021) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,  
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Προς 

 

  

1. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας  & Δ/Θμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας  
 

2. Διεύθυνση  Φυσικής   Αγωγής  
 

3.Δημόσια  & Ιδιωτικά ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.  
 

 

 

ΑΔΑ: ΩΜΥΝ46ΜΤΛΗ-Μ9Λ



8. την υπό στοιχεία 140732/Δ5/14.11.2022 (ΑΔΑ:ΨΣΛΤ46ΜΤΛΗ-4ΙΖ) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων 
(Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) σχολικού έτους 2022-2023»,  

9. την 1η Πράξη/16.11.2022 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων 
(Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και την εισήγησή της αναφορικά με την έναρξη των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. 
Ελλάδας - Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2022-2023. 

9. την υπό στοιχεία  Φ.14.1/13-01-2023 , ανάληψη υποχρέωσης  της Περιφερειακής  Δ/νσης Π.&Δ. 
Εκπαίδευσης Δυτικής  Ελλάδας , υπό Φορέα-Ειδικό Φορέα 10192069900400 και ΑΛΕ 2420908001 πίστωσης. 

 

                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

Προκηρύσσουμε την έναρξη των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας - Κύπρου και άλλων 
σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2022-2023 , της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας . 
 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ 

 

1. 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. του οποίου ο 

τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου. 
2. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες 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 Α΄ Λυκείου. 
3. Κάθε μαθητής/μαθήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ομαδικό άθλημα και επιπλέον σε ένα 

αγώνισμα ή κατηγορία ατομικού αθλήματος. 
 

                                    Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1. Σχολική αθλητική ταυτότητα (πλατφόρμα myschool) όπου αναφέρεται η Βεβαίωση Ιατρού στην οποία  

αναγράφεται ότι επιτρέπεται η συμμετοχή του/της μαθητή/μαθήτριας σε Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων. 
Η ανωτέρω Βεβαίωση πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ έως και την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων. Σημειώνεται 
ότι στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα πρέπει να υπάρχει, εκτός των άλλων, σφραγίδα και υπογραφή του/της 

Διευθυντή/Διευθύντριας στο πεδίο που αφορά στο Α.Δ.Υ.Μ. και αναφέρεται η τάξη φοίτησης του/της 

μαθητή/μαθήτριας. 
2. Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα (Yπόδειγμα 9), η οποία παραμένει στην οικεία σχολική μονάδα και 
ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στην Κατάσταση 

Συμμετοχής. 

3. Κατάσταση Συμμετοχής του σχολείου για ατομικά αθλήματα (Υπόδειγμα 2, επισυνάπτεται), 
4. Κατάσταση Συμμετοχής του σχολείου για ομαδικά αθλήματα (Υπόδειγμα 3, επισυνάπτεται). 
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου κάθε μαθητή/μαθήτριας, ενώ οι πρόσφυγες  
μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (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. 
 

                Γ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Κάθε σχολική μονάδα οφείλει να αποστείλει άμεσα στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών 

Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  τη  λίστα με τους 
μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους αγώνες της Α΄, Β΄ και Γ΄ Φάσης των Πανελλήνιων 
Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων. Για τη διαμόρφωση της τελικής λίστας συμμετεχόντων και συμμετεχουσών ο 
μέγιστος αριθμός μαθητών/μαθητριών ανά άθλημα είναι: 
Καλαθοσφαίριση: στη λίστα δεκαοκτώ (18) και σε κάθε αγώνα δώδεκα [12] 
Πετοσφαίριση: στη λίστα είκοσι (20) και σε κάθε αγώνα δεκατέσσερις [14] 
Χειροσφαίριση: στη λίστα είκοσι δύο (22) και σε κάθε αγώνα δεκαέξι [16] 
Ποδόσφαιρο: στη λίστα είκοσι τέσσερις (24) και σε κάθε αγώνα δεκαοκτώ [18] 
(Υποδείγματα 1α,1β,1γ,1δ) 

ΑΔΑ: ΩΜΥΝ46ΜΤΛΗ-Μ9Λ



Το πρόγραμμα με τις ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των Πανελλήνιων Σχολικών Ομαδικών Αθλημάτων 
θα σας ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες . 

 

 
O Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 

και Πρόεδρος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. 
 

Χρήστος  Κ.  Καζαντζής 

ΠΕ83   Μ.Ε.d 

ΑΔΑ: ΩΜΥΝ46ΜΤΛΗ-Μ9Λ
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