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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Αγώνων Καλαθοσφαίρισης Α΄ Φάσης ΓΕΛ – ΕΠΑΛ σχ. Έτους 2016-17
Η Ο.Ε.Σ.Α. Δ. Α΄ Αθήνας έχοντας υπόψη:
Α) την υπ.αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργική Απόφαση «Αθλητικές
δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
Β) το υπ. αριθμ. 208189/Δ5 6-12-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες
Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, τους Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες , καθώς και τους Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ,
Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, για το σχ. έτος 2016-2017 » και
Γ) την υπ.αριθμ. Φ.24/19254/1-12-2016 Απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής
«Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Α’ Αθήνας σχολ.
έτους 2016-17» και
Δ) την 1η πράξη 9-12-2016 της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Α’
Δ.Δ.Ε. Αθήνας,
ΠΡ ΟΚ ΗΡΥΣΣΕΙ
Τους Αγώνες Καλαθοσφαίρισης Α΄Φάσης μαθητών-τριών Λυκείων σχ.έτους 2016-17.
ΓΕΝΙΚ ΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Ηλικίες: Έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος οι μαθητές - τριες που γεννήθηκαν τα έτη 1999-2000-2001 και 2002
εφόσον φοιτούν στην Α’ Λυκείου.
Δικαιολογητικά συμμετοχής :
1. Λίστα συμμετοχής μαθητών-τριών (ΝΕΟ Υπόδειγμα 1α). Κάθε σχολική μονάδα οφείλει να αποστείλει στη
διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. εντός τριών (3) ημερών από την αποστολή της προκήρυξης λίστα με τους μαθητές/τριες
από τους οποίους/ες θα γίνεται η επιλογή της κατάστασης συμμετοχής της σε κάθε αγώνα μετά από απόφαση του
συλλόγου διδασκόντων ο οποίος συναινεί με τους όρους της προκήρυξης των ως άνω αγώνων.
Καλαθοσφαίριση: στη λίστα Δεκαοκτώ (18) και σε κάθε αγώνα Δώδεκα (12).
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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).
Να σημειωθεί ότι κάθε μαθητής/τρια μπορεί να δηλωθεί μόνο σε μία λίστα Ομαδικών Αθλημάτων.
2. Αθλητική μαθητική ταυτότητα (Υπόδειγμα 1). Η ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από το Διευθυντή
του σχολείου (σφραγίδα και στη φωτογραφία του μαθητή-τριας). Επισημαίνεται ότι Αθλητικές μαθητικές
ταυτότητες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την προηγούμενη Υπουργική Απόφαση με αρ.9283/Δ5/20-1-2015 θα
ισχύουν κανονικά και οι μαθητές/τριες θα συμμετέχουν στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων σχ. Έτους 20162017
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υπ.αριθμ.190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β’/21-11-2016) Υπουργική Απόφαση.
Στη μαθητική ταυτότητα επισυνάπτονται :
α. Βεβαίωση ιατρού, ότι ο μαθητής -τρια δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα υγείας που να μην του/της επιτρέπει
να λάβει μέρος στους αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει το
δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα και μπορεί να είναι από Ιατρό παθολόγο,
καρδιολόγο και γενικής ιατρικής. Διευκρινίζουμε, ότι μαθητές/τριες που φοιτούν στην Α΄ Λυκείου και έχουν
γεννηθεί το έτος 2001 και σε κάποιες περιπτώσεις το έτος 2002, μπορούν να προσκομίσουν Ιατρική βεβαίωση και
από Παιδίατρο.
β. Φωτοτυπία και των δύο πλευρών της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή-τριας θεωρημένη από το Δ/ντή
του σχολείου.
3. Κατάσταση συμμετοχής ομαδικών αθλημάτων (ΝΕΟ Υπόδειγμα 3). Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη
δήλωση γονέα ή κηδεμόνα (ΝΕΟ Υπόδειγμα 9) θα παραμένει στο σχολείο καθώς στη νέα κατάσταση συμμετοχής
του σχολείου, ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο.
Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση της καρτέλας μαθητή/τριας.
Οι συνοδοί ΚΦΑ θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα κατατεθούν 30΄
πριν την έναρξη του αγώνα στη Γραμματεία.
ΠΡ ΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση μετακίνησης μαθητών φιλάθλων σας υπενθυμίζουμε ότι ισχύει η
υπουργική απόφαση 13324/Γ2/7 -02-06.
Οι τόποι διεξαγωγής και το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων θα σας αποσταλούν με την
επανέναρξη των μαθημάτ ων μετά τι ς διακοπές των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
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