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:           ΠΡΟ:   1. Δ/νςθ Φυςικισ Αγωγισ ΤΠΑΙΘ 
Τ                  2. Τπουργείο Παιδείασ Κφπρου (δια του  

                         ΤΠΑΙΘ). 

                     3. Περιφερειακζσ Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ 

                     4. υντονιςτζσ ΠΕ11 (δια των  

                          Περιφερειακών Δ/νςεων) 

                     5. Διευκφνςεισ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ (δια 

                         των Περιφερειακών Δ/νςεων) 

                     6. ΟΕΑΔ (Δια των οικείων ΔΔΕ) 

 

       ΚΟΙΝ:    

               

1. ΕΓΑ 
             2. Δ/νςθ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Μαγνθςίασ 
             3. χολ. Μονάδεσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ 
                 Μαγνθςίασ 
             4. υντονιςτι ΠΕ 11  Φυςικισ Αγωγισ 
             5. Αςτυνομικι Δ/νςθ Μαγνθςίασ 
             6.Διμοσ Βόλου 
             7.  ΕΚΑΒ Βόλου 
             8.  Πυροςβεςτικι υπθρεςία Βόλου 

12. 

 
 
ΘΕΜΑ: «Προκιρυξθ Πανελλινιων χολικών Αγώνων (Γ’ Φάςθ)  Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ Μακθτών/τριών ΓΕ.Λ. – 
ΕΠΑ.Λ.Ελλάδασ και Κφπρου, ςχολικοφ ζτουσ 2021-2022» 

 
Η Οργανωτικι Επιτροπι χολικών Ακλθτικών Δραςτθριοτιτων Μαγνθςίασ και ποράδων  : 
 
Ζχοντασ υπόψθ:  
1. τισ διατάξεισ τθσ αρικ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Βϋ/21.11.2016) Υπουργικισ Απόφαςθσ όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν αρικμ. πρωτ. 220861/Δ5/23.12.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ Β4561/30.12.2016) και ειδικότερα 
το Κεφάλαιο 17.6 τθσ αρικ. πρωτ. 9712/Δ5/19.1.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ80/τ.Βϋ/22.1.2018) με κζμα «Αθλητικζσ 
δραςτηριότητεσ ςχολείων Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ», 
 
2. τθν Κ.Υ.Α. 2/5472/0022/03.02.2014(ΦΕΚ224/τ.Β/05.02.2014) «Δαπάνεσ Σχολικών Αγώνων» όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει με τθν αρικ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΡ/24.02.2016 (ΦΕΚ 516/ τ. Βϋ/ 01.03.16) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ και με 
τθν αρικ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΡ/05-08-2016 (ΦΕΚ 2582/ τ. Βϋ/ 22.08.16),  
 
3. τισ διατάξεισ τθσ αρικ. πρωτ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002 απόφαςθσ του Υπουργοφ Εκνικισ Ραιδείασ και 
Θρθςκευμάτων με κζμα «Καθοριςμόσ των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊςταμζνων των 
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περιφερειακών υπηρεςιών πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ, των διευθυντών και υποδιευθυντών 
των ςχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 
 
4. το Μνθμόνιο Συνεργαςίασ Ελλάδασ και Κφπρου ςτον τομζα τθσ Ραιδείασ και ειδικότερα ςτθ ςυμμετοχι και 
ςυνεργαςία των ςχολικϊν μονάδων τουσ ςε κοινζσ ακλθτικζσ διοργανϊςεισ. 
 
 5. Τθ με αρ. πρωτ. 15033, 07/12/2021 απόφαςθ τθσ  Ρεριφερειακισ  Διευκφντριασ Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ Θεςςαλίασ με κζμα «Συγκρότθςθ τθσ Ο.Ε.Σ.Α.Δ   Μαγνθςίασγια το ςχολικό ζτοσ 2021-22». 
 
7. Τισ αποφάςεισ δζςμευςθσ πίςτωςθσ με αρικμοφσ Ρρωτοκόλλου 3182, 3183 και 3184/21-03-2022 οικονομ. Ζτουσ 
2022 του προχπολογιςμοφ εξόδων Ειδικοφ Φορζα 1019-206-9900700, ΑΛΕ 2420908001 του Ρεριφερειακοφ 
Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Θεςςαλίασ, 
 
8. τθν Υ.Α με αρ. πρωτ. 141966/Δ5/05-11-21 (ΑΔΑ: 66Ξ546ΜΤΛΘ-ΚΛΣ) με κζμα «Συγκρότθςθ Κεντρικισ 
Οργανωτικισ Επιτροπισ Σχολικϊν Ακλθτικϊν Δραςτθριοτιτων-Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ» ςχ. ζτουσ 2021-2022 
 
9. Το υπ’ αρίκμ. πρωτ. 29863/Δ5/16-3-2022 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Φυςικισ Αγωγισ του ΥΡΑΙΘ.  Ενθμζρωςθ για τουσ  
Ρανελλινιουσ Σχολικοφσ Αγϊνεσ ΓΕΛ και ΕΡΑ. Λ.  Ελλάδασ και Κφπρου ςχ. ζτουσ 2021-2022. 
 
10.Tθν αρικμ. 190677/Δ5/10-11-2016/Φ.Ε.Κ. 3754/τ.Βϋ/2016 υπουργικι απόφαςθ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 
 και αφορά ςτισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςχολείων Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 
109/τ. Βϋ/25-01-2019 
 
11. Το υπ’ αρίκμ. πρωτ. 29952/Δ5/15-3-2022 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Φυςικισ Αγωγισ του ΥΡΑΙΘ: «Ρροκιρυξθ  
Ρανελλθνίων  Σχολικϊν  Αγϊνων  ΓΕΛ και ΕΡΑ.Λ.  Ελλάδασ και Κφπρου και άλλων Σχολικϊν Ακλθτικϊν 
Δραςτθριοτιτων  ςχ. ζτουσ 2021-2022». 
 
12. Τθν πράξθ 1θ/16-3-2022  και « Ζναρξθ Ρανελλινιων Σχολικϊν Αγϊνων ΛΥΚΕΙΩΝ Ομαδικϊν Ακλθμάτων Ελλάδασ 
και Κφπρου κακϊσ και «Αγϊνων Ακλοπαιδειάσ» Δθμοτικϊν, Γυμναςίων και Λυκείων, ςχ. ζτουσ 2021-2022» 
 
13. Το υπ’ αρικμ. 39115/Δ5/5-4-2022 ζγγραφο τθσ Δ?νςθσ Φυςικισ Αγωγισ του ΥΡΑΙΘ με κζμα: «Ενθμζρωςθ για 
τουσ  Ρανελλινιουσ Σχολικοφσ Αγϊνεσ ΓΕΛ και ΕΡΑ. Λ.  Ελλάδασ και Κφπρου ςχ. ζτουσ 2021-2022». 
 
14. Τθν πράξθ 2θ/ 7-4-2022 τθσ Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Μαγνθςίασ με κζμα «Ανάλθψθ Διοργάνωςθσ Γ’ Φάςθσ (Τελικισ) 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ε Ι   
 
τουσ Πανελλθνίουσ χολικοφσ Αγώνεσ Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ μακθτών/τριών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. Ελλάδασ 
και Κφπρου ςχολικοφ ζτουσ 2021-2022 ωσ εξισ:    
 
1. ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ:«Ρανκεςςαλικό Στάδιο»ςτθν πόλθ του Βόλου 
 
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: Τετάρτθ 13 & Ρζμπτθ 14 Απριλίου 2022 
 
3. ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ 
 
3.1 ΜΑΘΗΣΡΙΕ:  
ΑΛΜΑΣΑ: άλμα επί κοντϊ – άλμα ςε μικοσ – άλμα τριπλοφν – άλμα ςε φψοσ.  
ΡΙΨΕΙ: ςφαιροβολία – διςκοβολία – ακοντιςμόσ – ςφυροβολία. 
ΔΡΟΜΟΙ: 100μ. – 200μ. – 400μ. – 800μ. – 1500μ. – 3000μ. – 100μ. εμπόδια – 400μ. εμπόδια – 2000μ. 
με φυςικά εμπόδια.  
ΒΑΔΗΝ: 5000μ.  
ΤΝΘΕΣΑ: Ζπτακλο 
Α΄ΗΜΕΡΑ: 100μ. εμπόδια – άλμα ςε φψοσ – ςφαιροβολία – 200μ.  
Β΄ΗΜΕΡΑ: άλμα ςε μικοσ – ακοντιςμόσ – 800μ. 
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3.2 ΜΑΘΗΣΕ :  
ΑΛΜΑΣΑ: άλμα επί κοντϊ – άλμα ςε μικοσ – άλμα τριπλοφν –άλμα ςε φψοσ. ΙΨΕΙΣ: ςφαιροβολία - 
διςκοβολία - ακοντιςμόσ – ςφυροβολία.  
ΔΡΟΜΟΙ: 100 µ. - 200 µ. - 400 µ. - 800 µ. - 1500 µ. - 3000 µ. - 110 µ. εμπόδια - 400 µ. εμπόδια - 2000 µ. µε 
φυςικά εμπόδια.  
ΒΑΔΗΝ: 10.000 μ.  
ΤΝΘΕΣΑ: Δζκακλο  
Α΄ΗΜΕΡΑ: 100μ. – άλμα ςε μικοσ – ςφαιροβολία – άλμα ςε φψοσ – 400μ.   
Β΄ΗΜΕΡΑ: 110μ. εμπόδια – διςκοβολία – άλμα επί κοντϊ – ακοντιςμόσ – 1.500μ. 
 
 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  
 
Στουσ αγϊνεσ μετζχουν μακθτζσ και μακιτριεσ οι οποίοι φοιτοφν ςε Δθμόςιο ι Ιδιωτικό Γενικό Λφκειο 

(ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λφκειο (ΕΡΑ.Λ.) ι ςε κάκε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότθτασ του Υ.ΡΑΙ.Θ. ι του 

ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΥΡΟΥ του οποίου ο τίτλοσ απόλυςθσ είναι ιςότιμοσ με τον τίτλο του Γενικοφ 

Λυκείου.  

Οι ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ και μακιτριεσ πρζπει να φοιτοφν κανονικά. 

Οι ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ και μακιτριεσπρζπει να ζχουν γεννθκεί κατά το δζκατο όγδοο ζτοσ πριν από 

το ζτοσ τζλεςθσ των αγϊνων ι τα τρία επόμενα. (Ραράδειγμα: Το ζτοσ 2022 μετζχουν μακθτζσ-μακιτριεσ 

που γεννικθκαν το 2022 - 18 = 2004, 2005 και 2006 κακϊσ και όςοι γεννικθκαν το 2007 και φοιτοφν ςτθν 

Αϋ τάξθ Λυκείου). Ζτοσ  τζλεςθσ των αγϊνων λογίηεται το ζτοσ που λιγει το ςχολικό ζτοσ (π.χ. το ςχολικό 

ζτοσ 2021 - 2022 λογίηεται ςαν 2022). 

Οι ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ και μακιτριεσ φοιτοφν ςτο ςχολείο με αρχικι εγγραφι ι μετεγγραφι που 

είναι ςφμφωνθ με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχει κάκε μακθτισ ι μακιτρια μόνο ςε ζνα αγϊνιςμα.  

Στουσ αγϊνεσ δεν ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κανζνασ μακθτισ/τρια και για 

κανζνα λόγο. 

 
 
 
 
 
 
 
5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 
 
Για τθν ςυμμετοχι μακθτών ι μακθτριών ςτουσ αγώνεσ είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ των παρακάτω 
δικαιολογθτικών : 
 

5.1 χολικι Ακλθτικι ταυτότθτα, θ οποία ζχει ενςωματωκεί ςτα ΓΕ.Λ. &ΕΡΑ.Λ. ςτο myschool (οι 

ςχολικζσ μονάδεσ να απευκφνονται ςτο helpdesk του myschool για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ) 
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ςυμπλθρωμζνθ με τα ηθτοφμενα ςτοιχεία υπογεγραμμζνθ και ςφραγιςμζνθ από το Δ/ντι του 

Σχολείου. Σε κάκε ςχολικι ακλθτικι ταυτότθτα πρζπει να αναφζρεται ο τίτλοσ του ςχολείου, να ζχει 

επικολλθκεί πρόςφατθ φωτογραφία του/τθσ μακθτι/τριασ, θ οποία να ζχει ςφραγιςτεί από τον Δ/ντι 

του Σχολείου και να αναγράφονται τα παρακάτω ςτοιχεία: όνομα, επϊνυμο, όνομα πατζρα, όνομα 

μθτζρασ, θμερομθνία και ζτοσ γεννιςεωσ, αρικμόσ μθτρϊου μακθτι, τάξθ που φοιτά, αρικμόσ 

ταυτότθτασ ι διαβατθρίου.  Στθν ακλθτικι μακθτικι ταυτότθτα αναγράφεται και ςυμπλθρϊνεται ςτο 

ςυγκεκριμζνο πεδίο ι επιςυνάπτονται:  α) Ιατρικι βεβαίωςθ, που βεβαιϊνει ότι ο μακθτισ - ακλθτισ 

δεν παρουςιάηει κάποιο πρόβλθμα υγείασ, που να μθν του επιτρζπει να λάβει μζροσ ςε ςχολικοφσ 

αγϊνεσ (προςοχι!!!όχι ςε ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ). Θ ιατρικι βεβαίωςθ μπορεί να είναι από ιατρό 

(Ρακολόγο, Καρδιολόγο και Γενικισ Ιατρικισ). Επιςθμαίνεται ότι θ ιατρικι βεβαίωςθ από Ραιδίατρο 

γίνεται δεκτι για μακθτζσ/τριεσ που φοιτοφν για πρϊτθ φορά ςτθν Αϋ Λυκείου (γεννθμζνοι το 2006& 

2007). Οι ιατρικζσ βεβαιϊςεισ πρζπει: α) να ζχουν πρωτότυπθ ςφραγίδα, υπογραφι Ιατροφ και 

αναγραφι τθσ ειδικότθτασ του Ιατροφ. β) να ζχουν υποχρεωτικά θμερομθνία εξζταςθσ, θ οποία δεν κα 

υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμζρα τζλεςθσ του αγϊνα. 

5.2 Φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ του μακθτι/τριασ και των δφο πλευρϊν τθσ.  

5.3 Κατάςταςθ ςυμμετοχισ για ατομικά ακλιματα Γ΄ Φάςθσ (Τπόδειγμα 4α) υπογεγραμμζνθ και 

ςφραγιςμζνθ από τον Δ/ντι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ και με ςυμπλθρωμζνα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία των 

μακθτϊν/τριϊν. Οι καταςτάςεισ αυτζσ είναι υποχρεωτικζσ, αςχζτωσ αν από τθν Δ/νςθ Φυςικισ Αγωγισ 

του Υ.ΡΑΙ.Θ. ζχουν αποςταλεί καταςτάςεισ με τουσ μακθτζσ/τριεσ, που προκρίνονται ςτθν Γϋ  Φάςθ 

Αγϊνων. Οι καταςτάςεισ αυτζσ (Υπόδειγμα 4α) πρζπει να ςταλοφν ςε μορφι excel ςτο e-mail: 

grfa@dide.mag.sch.gr ζωσ τθν Τρίτθ 12 Απριλίου και ϊρα 11:00πμ, ϊςτε να ςυμπλθρωκοφν τα πινάκια. 

Σαυτόχρονα με τθν υποβολι τθσ κατάςταςθσ ςυμμετοχισ κάκε Ο.Ε..Α.Δ. δθλώνει ΑΝΕΠΙΦΤΛΑΚΣΑ 

ότι αποδζχεται τουσ όρουσ τθσ Γενικισ Προκιρυξθσ του Πρωτακλιματοσ και τθν εφαρμογι των 

Κανονιςμών.   

Χωρίσ τα παραπάνω δεν κα επιτραπεί θ ςυμμετοχι τουσ ςτουσ αγϊνεσ. Οι ςχολικζσ ακλθτικζσ 

ταυτότθτεσ (με τα επιςυναπτόμενα που τισ ςυνοδεφουν) παραδίδονται ςτον αρμόδιο Ζφορο πριν από 

τθν τζλεςθ του αγωνίςματοσ και παραλαμβάνονται μετά τθ λιξθ του αγωνίςματοσ. Οι καταςτάςεισ 

ςυμμετοχισ (Υπόδειγμα 4α) παραμζνουν ςτθν Οργανωτικι Επιτροπι και διατθροφνται μαηί με τα 

πρωτότυπα των πινακίων των αγωνιςμάτων τουλάχιςτον για μια τριετία. 

 

 6. ΤΝΟΔΟΙ ΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  

6.1 Μακθτισ/τρια χωρίσ ςυνοδό δεν δφναται να ςυμμετάςχει ςτουσ αγϊνεσ.   

6.2 Οι ςυνοδοί των ομάδων είναι υπεφκυνοι για τθν κόςμια ςυμπεριφορά των μακθτϊν/τριϊν, πριν 

κατά τθ διάρκεια και μετά το τζλοσ των αγϊνων (ςτουσ χϊρουσ διαμονισ, ςίτιςθσ και ςτα μζςα 

μεταφοράσ τουσ).  
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6.3 Οι ςυνοδοί των ομάδων είναι υπεφκυνοι για τθν ενθμζρωςθ των μακθτϊν/τριϊν, που ςυνοδεφουν, 

ςχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα των αγϊνων, το ωρολόγιο πρόγραμμα μετακινιςεων από τισ 

ξενοδοχειακζσ μονάδεσ διαμονισ προσ το ςτάδιο και αντίςτροφα   

6.4 Οι ςυνοδοί Κακθγθτζσ είναι ςε διατεταγμζνθ υπθρεςία.  

 

7. ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ-ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΣΡΟΦΗ, ςφμφωνα με τισ οριηόμενεσ διατάξεισ   

 

8. ΑΠΟΣΟΛΗ ΔΗΛΩΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

Οι καταςτάςεισ των μακθτϊν και μακθτριϊν, που κα λάβουν μζροσ ςτουσ αγϊνεσ τθσ Γϋ Φάςθσ, 

ςυντάςςονται από τθ Διεφκυνςθ Φυςικισ Αγωγισ του Υ.ΡΑΙ.Θ., ςφμφωνα με τθν κατάταξθ και επίδοςθ 

τουσ ςτουσ αγϊνεσ Βϋ Φάςθσ (αγϊνεσ Ρεριφζρειασ) όλων των ομίλων και τθν κατάςταςθ ςυμμετοχϊν 

του ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΥΡΟΥ. Υπενκυμίηουμε πωσ οι ΥπεφκυνοιΦυςικισ Αγωγισ οφείλουν να 

μεριμνιςουν, για τθν ζγκαιρθ αποςτολι των καταςτάςεων ςυμμετοχισ για ατομικά ακλιματα τθσ Γϋ 

ΦΑΣΘΣ (Υπόδειγμα 4α ςε μορφι excel) μζχρι τθν Τρίτθ 12 Απριλίου και ϊρα 11:00πμ,, με email ςτο: 

grfa@dide.mag.sch.gr 

 

9. ΑΙΘΟΤΑ ΚΛΗΗ 

Οι μακθτζσ/τριεσ κα βεβαιϊνουν τθ ςυμμετοχι τουσ ζωσ ςαράντα πζντε λεπτά (45ϋ) πριν τθν ζναρξθ 

του αγωνίςματοσ τουσ (60ϋ πριν τθν ζναρξθ για το άλμα επί κοντϊ), με αυτοπρόςωπθ παρουςία ςτθν 

αίκουςα κλιςθσ, προςκομίηοντασ: 

1. χολικι ακλθτικι ταυτότθτα μακθτι (Στθν ςχολικι ακλθτικι ταυτότθτα εμπεριζχεται ι 

επιςυνάπτεται θ Ιατρικι βεβαίωςθ),   

2. Φωτοτυπία και των δφο πλευρών τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ του μακθτι/τριασ.  

3. Σον ΑΡΙΘΜΟ ΣΟΤ που κα ζχουν παραλάβει από τουσ ςυνοδοφσ τουσ.  Χωρίσ τα παραπάνω δεν κα 

επιτραπεί θ ςυμμετοχι τουσ ςτουσ αγϊνεσ.  Μετά το πζρασ των χρονικϊν ορίων κα κλείνει το πινάκιο 

και κανζνασ μακθτισ/τρια δεν κα γίνεται δεκτόσ.  Τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ παραλαμβάνονται 

από τον αρμόδιο Ζφορο του αγωνίςματοσ και κα παραδίδονται ςτουσ μακθτζσ/τριεσ μετά το τζλοσ 

κάκε αγωνίςματοσ.  

 

10. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ  

10.1 Στουσ αγϊνεσ ιςχφουν οι επίςθμοι κανονιςμοί τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Στίβου 2021-22 και οι 

ειδικζσ διατάξεισ τθσ προκιρυξθσ του Υ.ΡΑΙ.Θ.που ςε κάκε περίπτωςθ αντίκεςθσ με τουσ κανονιςμοφσ 

ακλθμάτων και πρωτακλθμάτων υπερτεροφν ζναντι κάκε άλλθσ διάταξθσ.   

10.2 Το ωρολόγιο πρόγραμμα των αγϊνων, κα ολοκλθρωκεί ςε τρεισ κφκλουσ:  

Τετάρτθ 13Απριλίου πρωί,  
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Τετάρτθ 13 Απριλίου απόγευμα,  

Ρζμπτθ 14 Απριλίου πρωί. 

10.3 Σε όλα τα αγωνίςματα των δρόμων κα ιςχφςει χρονομζτρθςθ χειρόσ και θλεκτρονικι 

χρονομζτρθςθ και όπου προβλζπεται, ανεμομζτρθςθ.   

10.4 Τα αρχικά φψθ ςτα αγωνίςματα ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ και ΑΛΜΑ ΕΡΙ ΚΟΝΤΩ Δεκάκλου και ΑΛΜΑ ΣΕ 

ΥΨΟΣ Επτάκλου κα κακορίηονται ςε ςυνεννόθςθ του Εφόρου του αγωνίςματοσ με τουσ μακθτζσ και 

μακιτριεσ. Θ άνοδοσ του πιχθ μετά το αρχικό φψοσ κα γίνεται ωσ εξισ:  Ανά 3εκ. για το ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ  

Ανά 10εκ. για το ΑΛΜΑ ΕΡΙ ΚΟΝΤΩ.  Θ βακμολογία ςτα αγωνίςματα του δεκάκλου μακθτϊν και 

επτάκλου μακθτριϊν γίνεται με βάςθ τθ κλίμακα βακμϊν του δεκάκλου Ανδρϊν και επτάκλου 

Γυναικϊν όπωσ ιςχφει.  

10.5 Για τα αγωνίςματα των δρόμων (100μ, 200μ, 400μ, 100μ με εμπόδια, 110μ με εμπόδια, 400μ με 

εμπόδια) ςτουσ τελικοφσ ςυμμετζχουν οκτϊ (8) μακθτζσ/τριεσ, που προκφπτουν από δφο θμιτελικζσ 

ςειρζσ των ζξι (6) μακθτϊν/τριϊν. Οι δφο (2) πρϊτοι των δφο θμιτελικϊν ςειρϊν κακϊσ και οι 

τζςςερεισ (4) καλφτεροι χρόνοι από τισ δφο θμιτελικζσ ςειρζσ απαρτίηουν τθν οκτάδα του τελικοφ.   

10.6 Ο κακοριςμόσ των διαδρόμων ςτουσ τελικοφσ των αγωνιςμάτων κα γίνεται ςφμφωνα με τα 

παρακάτω:  Στα 100μ. – 200μ. – 400μ. – 110μ. με εμπόδια – 100μ. με εμπόδια - 400μ. με εμπόδια, 

ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ IAAF (άρκρο 166.4 - ςελίδα 209) και μετά από κλιρωςθ. Οι 

καταταχκζντεσ ακλθτζσ/τριεσ, που πζτυχαν τθν 1θ  – 2θ  – 3θ  – 4θ  επίδοςθ κα κλθρωκοφν ςτουσ 

διαδρόμουσ 3 – 4 – 5 – 6, οι ακλθτζσ/τριεσ που πετυχαίνουν 5θ  - 6θ  επίδοςθ ςτουσ διαδρόμουσ 7 – 8 

και οι ακλθτζσ/τριεσ που πζτυχαν 7θ  και 8θ  επίδοςθ ςτουσ διαδρόμουσ 1 – 2.  Θ κλιρωςθ, α) για τισ 

προκριματικζσ ςειρζσ κα πραγματοποιθκεί ςτθν τεχνικι ςφςκεψθ και β) για τισ τελικζσ ςειρζσ μετά τθ 

διεξαγωγι των δφο προκριματικϊν ςειρϊν.  

10.7 Στουσ τελικοφσ των οριηοντίων αλμάτων και των αγωνιςμάτων των ρίψεων, θ ςειρά εκτζλεςθσ των 

τριϊν (3) πρϊτων προςπακειϊν κακορίηεται βάςει των αποτελεςμάτων των Ομίλων τθσ Βϋ Φάςθσ. 

Πλοι οι μακθτζσ/τριεσ ςυμμετζχουν με τρεισ (3) προςπάκειεσ και οι οχτϊ (8) πρϊτοι ςυνεχίηουν με 

άλλεσ τρεισ (3) προςπάκειεσ. Επίςθσ κα ιςχφςει ο κανονιςμόσ, που προβλζπει τθν αλλαγι τθσ ςειράσ 

των μακθτϊν/τριϊν με βάςθ τθν επίδοςθ μετά τθν 3θ  προςπάκεια.   

10.8 Ο τελικόσ του αγωνίςματοσ του άλματοσ τριπλοφν κα διεξαχκεί από βαλβίδα 11μ. για τουσ 

μακθτζσ και από βαλβίδα 9μ. για τισ μακιτριεσ.   

10.9 Τα ςφνκετα αγωνίςματα διεξάγονται με ευκφνθ του Εφόρου και των Κριτϊν κάκε αγωνίςματοσ ςε 

ςυνεργαςία με τον Ζφορο των ςυνκζτων. Κάκε μακθτισ/τρια, που δεν καταφζρει να λάβει εκκίνθςθ ι 

να κάνει μια προςπάκεια ςε ζνα από τα αγωνίςματα, δεν κα επιτρζπεται να λάβει μζροσ ςτα επόμενα 

αγωνίςματα, αλλά κα κεωρείται ότι ζχει εγκαταλείψει τον αγϊνα. Κατά ςυνζπεια δεν κα εμφανίηεται 

ςτθν τελικι κατάταξθ. Κάκε ακλθτισ, που αποφαςίηει να αποχωριςει από ζναν Αγϊνα Συνκζτων 

Αγωνιςμάτων, κα πρζπει να ενθμερϊνει αμζςωσ τον Ζφορο Συνκζτων Αγωνιςμάτων για τθν απόφαςι 
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του. 

10.10 Οι μακθτζσ/τριεσ ζχουν δικαίωμα να χρθςιμοποιιςουν ςτουσ αγϊνεσ και δικά τουσ όργανα 

ρίψεων (ειδικότερα για τα αγωνίςματα τθσ ςφφρασ παρακαλοφμε να παραδοκοφν τα ςυγκεκριμζνα 

όργανα ςτθν τεχνικι ςφςκεψθ), με τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι ελεγμζνα και ςθμειωμζνα από τθν 

οργανωτικι επιτροπι και γενικϊσ είναι ςφμφωνα με όλα όςα αναφζρονται ςτουσ κανονιςμοφσ. Θ 

ηφγιςθ των οργάνων κα γίνεται πλθςίον τθσ αίκουςασ κλιςθσ.  

10.11 Στα δρομικά αγωνίςματα διεξάγεται απευκείασ τελικόσ *εκτόσ των αγωνιςμάτων που 

αναφζρονται ςτθ παρ. 10.6 όπου ο τελικόσ κα προκφψει από δφο (2) θμιτελικζσ ςειρζσ+, ςτα ριπτικά 

και αλτικά αγωνίςματα απευκείασ τελικόσ.   

10.12 Οι λίςτεσ ςυμμετοχϊν ανά αγϊνιςμα και τα αποτελζςματα των αγϊνων κα αναρτϊνται ςε 

εμφανζσ ςθμείο ςτθν Αίκουςα Κλιςθσ. Ρριν τθν διεξαγωγι κάκε αγωνίςματοσ κα προθγείται 

παρουςίαςθ των μακθτϊν/τριϊν που ςυμμετζχουν.  

10.13  Οι αγωνιηόμενοι/εσ κα ειςζρχονται ςτον αγωνιςτικό χϊρο ωσ εξισ : 

α) Των ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 10 λεπτά πριν τθν ζναρξθ του αγωνίςματοσ τουσ,                

β) Των ΕΜΡΟΔΙΩΝ 15 λεπτά πριν τθν ζναρξθ του αγωνίςματοσ τουσ,               

γ) Των ΙΡΤΙΚΩΝ 20 λεπτά πριν τθν ζναρξθ του αγωνίςματοσ τουσ,                

δ) Του ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΡΙ ΚΟΝΤΩ 45 λεπτά πριν τθν ζναρξθ του αγωνίςματοσ τουσ,                

ε) Των ΑΛΜΑΤΩΝ 20 λεπτά πριν τθν ζναρξθ του αγωνίςματοσ τουσ.  Οι ακλθτζσ/τριεσ κα 

ςυγκεντρϊνονται ςτο προκερμαντιριο (κλειςτι αίκουςα ςτο Εκνικό Στάδιο)κα παραδίδουν τισ 

μακθτικζσ τουσ ταυτότθτεσ και κα οδθγοφνται ςυνοδεία κριτι ςτο χϊρο διεξαγωγισ του αγωνίςματοσ 

τουσ. Μετά το τζλοσ του αγωνίςματοσ κα παραλαμβάνουν τισ ταυτότθτεσ τουσ και κα οδθγοφνται 

ςυνοδεία του βοθκοφ Εφόρου εκτόσ του αγωνιςτικοφ χϊρου. Μετά τθ διεξαγωγι κάκε τελικοφ 

αγωνίςματοσ οι τρεισ (3) πρϊτοι νικθτζσ/τριεσ κα πρζπει να προςζρχονται ςτο χϊρο απονομισ των 

επάκλων.   

10.14 Οι αγϊνεσ διεξάγονται ςφμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουκεί ςτο τζλοσ τθσ προκιρυξθσ.   

10.15 Π,τι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα προκιρυξθ, κα ρυκμίηεται από τον Τεχνικό Υπεφκυνο και 

τον Αλυτάρχθ των Αγϊνων, ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ. 

 

11.ΕΠΑΘΛΑ 

Στον πρϊτο/θ μακθτι/τρια τθσ κατάταξθσ κάκε αγωνίςματοσ κα απονεμθκεί κφπελλο. Στουσ τρεισ (3) 

πρϊτουσ/εσ τθσ κατάταξθσ κάκε αγωνίςματοσ, κα απονεμθκοφν μετάλλια και διπλϊματα. Σε όλουσ 

τουσ αγωνιηόμενουσ κα απονεμθκεί δίπλωμα ςυμμετοχισ. Μετά τθ διεξαγωγι κάκε τελικοφ 

αγωνίςματοσ οι τρεισ (3) πρϊτοι νικθτζσ/τριεσ, κα πρζπει να προςζρχονται άμεςα ςτο χϊρο απονομισ 

των επάκλων.   
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12.ΕΝΣΑΕΙ 

Ενςτάςεισ ςε ατομικά ακλιματα υποβάλλονται και εκδικάηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κεφ. 

16.1 τθσ με αρ. πρωτ.190677/Δ5/10.11.2016 (Βϋ 3754) Υπουργικισ Απόφαςθσ όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει και ειδικότερα του Κεφ. 17.6 τθσ αρ.πρωτ. 9712/19.01.2018 (Βϋ80) Υ.Α., με τουσ ιςχφοντεσ 

κανονιςμοφσ του κάκε ακλιματοσ. 

 

13.ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΚΕΨΗ 

Θα πραγματοποιθκεί τθν Τρίτθ 12Απριλίου  και ϊρα 19:45 ςτθν Αίκουςα Τφπου του Ρανκεςςαλικοφ 

Σταδίου  ςτθν οποία κα διευκρινιςτοφν όςα δεν προβλζπονται από τθν παροφςα και τισ παραπάνω 

ςχετικζσ εγκυκλίουσ, κα δοκοφν οδθγίεσ και πλθροφορίεσ, που ζχουν ςχζςθ με τθ διεξαγωγι των 

αγϊνων, κα γίνει θ κλιρωςθ για τουσ διαδρόμουσ και για τθ ςειρά εκτζλεςθσ των προςπακειϊν.  Για 

τον ζλεγχο των μακθτικϊν ταυτοτιτων και των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ που απαιτοφνται (οι 

αρχθγοί των αποςτολϊν να μεριμνιςουν για τθ ςυγκζντρωςθ τουσ) κα δοκοφν οι φάκελοι με τουσ 

αρικμοφσ και το υπόλοιπο ζντυπο υλικό κατά το χρονικό διάςτθμα  17.00 – 19.30 ςτθν κλειςτι 

αίκουςα ςτίβου οπότε εκεί κα πρζπει να προςκομίηονται τα αναγκαία δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ των 

μακθτϊν/τριϊν, που κα λάβουν μζροσ ςτουσ αγϊνεσ, που προβλζπονται ςτθν υπϋ αρικμ. 

190677/Δ5/10-11-2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β/21-11-16). 

Οι ςυνοδοί εκτόσ των άλλων κα παραδϊςουν ςτθ διοργανϊτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. πρωτότυπα τισ 

ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ (υπόδειγμα  4α).   Στθν Τεχνικι Σφςκεψθ κα παρευρεκοφν εκπρόςωποι 

του Υ.ΡΑΙ.Θ., θ Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Μαγνθςίασ , εκπρόςωποσ του ΣΕΓΑΣ και όλοι οι ςυνοδοί ι οι αρχθγοί των 

αποςτολϊν υποχρεωτικά.   

 

14. ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ    Θ Οργανωτικι και Τεχνικι επιτροπι των Αγϊνων με ςκοπό να 

διαςφαλίςουν, τθν παροχι ιατρικισ φροντίδασ των μακθτϊν/τριϊν και των ςυνοδϊν τουσ, τόςο κατά 

τθν διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ όςο και κατά τθν διάρκεια των αγϊνων, κα μεριμνιςει όπωσ υπάρξει 

πρόνοια για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων περιςτατικϊν που χριηουν άμεςθσ βοικειασ και επζμβαςθσ 

από τισ πλθςιζςτερεσ ςτισ εγκαταςτάςεισ διαμονισ και αγϊνων μονάδεσ (Αςτυνομικζσ, 

Νοςοκομειακζσ, κινθτζσ άμεςθσ βοικειασ, πυροςβεςτικζσ) από τθν άφιξθ ζωσ και τθν αναχϊρθςθ των 

αποςτολϊν για τισ ζδρεσ τουσ.  Ιατρόσ Αγώνων ορίηεται ο κ. Μακρισ Ηλίασ (Ειδικόσ Γενικισ Ιατρικισ). 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 

ΣΕΣΑΡΣΗ ΠΡΩΙ       

ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΣΑ ΡΙΨΕΙ 

9.00 100Μ ΔΕΚΑΘΛΟΥ ΥΨΟΣ ΚΟΙΤΣΙΩΝ ΔΙΣΚΟΣ ΑΓΟΙΩΝ 

9.15 100Μ ΕΜΡΟΔΙΑ ΕΡΤΑΘΛΟΥ     

9.35 100Μ ΕΜΡΟΔΙΑ ΚΟΙΤΣΙΩΝ     
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ΘΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 

9.40   ΜΘΚΟΣ ΔΕΚΑΘΛΟΥ   

9.50 110Μ ΕΜΡΟΔΙΑ ΑΓΟΙΩΜ ΘΜΙΤΕΛΙΚΟΣ     

10.05 100Μ ΑΓΟΙΩΝ ΘΜΙΤΕΛΙΚΟΣ     

10.15 100Μ ΚΟΙΤΣΙΩΝ ΘΜΙΤΕΛΙΚΟΣ   ΣΦΥΑ ΚΟΙΤΣΙΩΝ 

10.25   
ΕΡΙ ΚΟΝΤΩ 
ΚΟΙΤΣΙΩΝ   

10.25 200Μ ΑΓΟΙΩΝ ΘΜΙΤΕΛΙΚΟΣ     

10.30   ΥΨΟΣ ΕΡΤΑΘΛΟΥ   

10.35 200Μ ΚΟΙΤΣΙΩΝ ΘΜΙΤΕΛΙΚΟΣ     

10.45   ΜΘΚΟΣ ΑΓΟΙΩΝ   

10.50 
400Μ ΕΜΡΟΔΙΑ ΚΟΙΤΣΙΩΝ 
ΘΜΙΤΕΛΙΚΟΣ     

11.05 400Μ ΕΜΡΟΔΙΑ ΑΓΟΙΩΝ ΘΜΙΤΕΛΙΚΟΣ     

11.10     ΣΦΑΙΑ ΔΕΚΑΘΛΟΥ 

11.20 400Μ ΑΓΟΙΩΝ ΘΜΙΤΕΛΙΚΟΣ     

11.30 400Μ ΚΟΙΤΣΙΩΝ ΘΜΙΤΕΛΙΚΟΣ     

ΣΕΣΑΡΣΗ 
ΑΠΟΓΕΤΜΑ       

16.00 800Μ ΑΓΟΙΩΝ ΥΨΟΣ ΔΕΚΑΘΛΟΥ ΣΦΑΙΑ ΕΡΤΑΘΛΟΥ 

16.15   ΜΘΚΟΣ ΚΟΙΤΣΙΩΝ ΑΚΟΝΤΙΟ ΑΓΟΙΩΝ 

16.10 800Μ ΚΟΙΤΣΙΩΝ     

16.20 1500Μ ΑΓΟΙΩΝ     

16.30 1500Μ ΚΟΙΤΣΙΩΝ ΕΡΙ ΚΟΝΤΩ ΑΓΟΙΩΝ ΣΦΥΑ ΑΓΟΙΩΝ 

16.40 3000Μ ΑΓΟΙΩΝ     

16.55 3000Μ ΚΟΙΤΣΙΩΝ     

17.10 110Μ ΕΜΡΟΔΙΑ ΑΓΟΙΩΝ   
ΑΚΟΝΤΙΟ 
ΚΟΙΤΣΙΩΝ 

17.25 100Μ ΕΜΡΟΔΙΑ ΚΟΙΤΣΙΩΝ     

17.30   ΤΙΡΛΟΥΝ ΑΓΟΙΩΝ   

17.40 100Μ ΑΓΟΙΩΝ     

17.50 100Μ ΚΟΙΤΣΙΩΝ     

18.00   ΥΨΟΣ ΑΓΟΙΩΝ ΣΦΑΙΑ ΑΓΟΙΩΝ 

18.05 200 ΕΡΤΑΘΛΟΥ     

18.25 200Μ ΑΓΟΙΩΝ     

18.35 200Μ ΚΟΙΤΣΙΩΝ     

18.50 2000Μ ΣΤΘΡΛ ΑΓΟΙΩΝ     

19.00   
ΤΙΡΛΟΥΝ 
ΚΟΙΤΣΙΩΝ ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΙΤΣΙΩΝ 

19.05 2000Μ ΣΤΘΡΛ ΚΟΙΤΣΙΩΝ     

19.15     ΣΦΑΙΑ ΚΟΙΤΣΙΩΝ 

19.20 400Μ ΔΕΚΑΘΛΟΥ     

19.30 400Μ ΑΓΟΙΩΝ     

19.40 400Μ ΚΟΙΤΣΙΩΝ     

19.45       

19.55 400Μ ΕΜΡΟΔΙΑ ΚΟΙΤΣΙΩΝ     

20.10 400Μ ΕΜΡΟΔΙΑ ΑΓΟΙΩΝ     
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ΠΕΜΠΣΗ ΠΡΩΙ       

9.00 11ΟΜ ΕΜΡΟΔΙΑ ΔΕΚΑΘΛΟΥ ΜΘΚΟΣ ΕΡΤΑΘΛΟΥ   

9.15 10000Μ ΒΑΔΘΝ     

9.40     ΔΙΣΚΟΣ ΔΕΚΑΘΛΟΥ 

10.3Ο 5000Μ ΒΑΔΘΝ     

10.45     
ΑΚΟΝΤΙΟ 
ΕΡΤΑΘΛΟΥ 

11.10   
ΕΡΙ ΚΟΝΤΩ 
ΔΕΚΑΘΛΟΥ   

12.15 800Μ ΕΡΤΑΘΛΟΥ     

12.40     
ΑΚΟΝΤΙΟ 
ΔΕΚΑΘΛΟΥ 

14.10 1500Μ ΔΕΚΑΘΛΟΥ     

 
ΑΓΩΝΟΔΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

ΑΓΩΝΟΔΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ       

ΑΛΥΤΑΧΘΣ 1 ΜΡΕΝΘΣ ΣΤΑΜΑΤΘΣ Β/ΘΜΙΑ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑΧΟΣ 1 ΛΙΑΚΑΣ ΧΘΣΤΟΣ 
ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 

ΑΦΕΤΘΣ, ΑΦΕΤΘΣ ΑΝΑΚΛΙΣΘΣ 2 ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 

        

ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΘΣΘΣ 3 ΡΟΒΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΓΑΣ 

    ΜΡΕΑ ΕΛΕΝΘ Β/ΘΜΙΑ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 

    ΝΤΟΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 

    ΣΤΑΧΤΕΑΣ ΒΑΛΑΝΤΘΣ   

ΕΦΟΟΣ ΤΑΞΘΣ ΚΕΝΤΙΚΟΥ 2 ΜΡΑΗΙΑΝΑΣ ΔΘΜΘΤΘΣ Β/ΘΜΙΑ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 

ΕΦΟΟΣ ΤΑΞΘΣ ΒΟΘΘΘΤΙΚΟΥ   ΣΑΜΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Β/ΘΜΙΑ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 

ΕΦΟΟΣ ΑΡΟΝΟΜΩΝ 1 ΚΑΑΒΑΣΙΛΘΣ ΧΘΣΤΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 

ΕΦΟΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ 1 ΤΟΥΣΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΙΑ 
1οΔΘΜ.ΣΧ.ΑΓΙΑΣ 
ΛΑΙΣΑΣ 

ΕΦΟΟΣ ΔΟΜΩΝ 1 ΡΑΑΣΚΕΥΟΡΟΥΛΟΣ ΡΑΥΛΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 

ΕΦΟΟΣ ΧΟΝΟΜΕΤΩΝ 1 ΚΟΥΤΣΙΩΑΣ ΔΘΜΘΤΘΣ 
ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΚΑΔΙΤΣΑΣ 

ΚΙΤΕΣ ΑΦΙΞΘΣ, ΣΤΟΦΩΝ, ΧΟΝΟΜΕΤΕΣ 7 ΜΥΛΩΝΑ ΕΥΘ   

    ΤΣΙΟΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΔΘΜ. ΣΧ. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 
ΛΑΙΣΑΣ 

    ΣΑΙΤΘ ΑΣΡΑΣΙΑ 

ΔΘΜ. ΣΧΟΛ. 
ΜΑΚΥΧΩΙΟΥ 
ΛΑΙΣΑΣ 

    ΔΘΜΟΥΛΑ ΑΣΡΑΣΙΑ 
ΔΘΜ. ΣΧΟΛ. ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΛΑΙΣΑΣ 

    ΗΟΥΜΡΕΛΟΥΜΘ ΕΛΡΙΝΙΚΘ   

    ΗΩΤΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 
ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 

    ΑΝΥΦΑΝΤΘ ΘΕΟΔΩΑ 7ο ΕΡΑΛ ΛΑΙΣΑΣ 

    ΤΟΥΦΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 

ΕΦΟΟΣ ΜΘΚΟΥΣ, ΤΙΡΛΟΥΝ 1 ΤΙΗΟΓΛΟΥ ΡΕΛΑΓΙΑ   

ΚΙΤΕΣ ΜΘΚΟΥΣ, ΤΙΡΛΟΥΝ 4 ΔΙΑΜΑΝΤΑΑΣ ΣΡΥΙΔΩΝ Β/ΘΜΙΑ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 

    ΚΟΛΛΥΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΘ   

    ΣΚΟΥΙΑ ΕΛΕΝΘ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
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ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 

    ΡΛΑΤΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΘΣ 
ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 
ΣΕΓΑΣ 

ΕΦΟΟΣ ΥΨΟΥΣ, ΕΡΙ ΚΟΝΤΩ ΔΕΚΑΘΛΟΥ 1 ΚΟΩΝΑΣ ΘΛΙΑΣ 
ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 

ΚΙΤΕΣ ΥΨΟΥΣ, ΕΡΙ ΚΟΝΤΩ ΔΕΚΑΘΛΟΥ 3 ΣΤΑΘΑΑΚΟΥ ΜΑΙΑ 
ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 

    ΜΕΓΙΑΛΘ ΑΦΟΔΙΤΘ Β/ΘΜΙΑ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 

    ΧΑΛΒΑΤΗΑΑΣ ΔΘΜΘΤΘΣ ΣΕΓΑΣ 

ΕΦΟΟΣ ΕΡΙ ΚΟΝΤΩ 1 ΣΑΜΑΝΤΗΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ΕΕΕΕΚ ΛΑΙΣΑΣ 

ΚΙΤΕΣ ΕΡΙ ΚΟΝΤΩ 3 ΓΚΑΛΙΔΘ ΑΛΕΞΙΑ   

    ΧΑΤΗΘΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΘΣΤΟΣ ΣΕΓΑΣ 

    ΑΙΔΟΝΘΔΟΥ ΔΘΜΘΤΑ 
ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 

ΕΦΟΟΣ ΣΦΑΙΑΣ & ΑΚΟΝΤΙΟΥ ΣΥΝΘΕΤΩΝ 1 ΚΥΙΑΗΘΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ   

ΚΙΤΕΣ ΣΦΑΙΑΣ & ΑΚΟΝΤΙΟΥ ΣΥΝΘΕΤΩΝ 3 ΧΥΣΟΣΤΟΜΙΔΘΣ ΧΘΣΤΟΣ ΣΕΓΑΣ 

    ΝΙΚΟΛΑΪΔΘ ΜΑΙΝΑ   

    ΚΑΤΣΙΚΟΡΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΘΣ 
ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 

ΕΦΟΟΣ ΑΚΟΝΤΙΟΥ 1 ΔΑΝΙΚΑ ΑΣΡΑΣΙΑ   

ΚΙΤΕΣ ΑΚΟΝΤΙΟΥ 3 ΜΑΤΑΚΘΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

    ΜΡΟΥΤΗΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β/ΘΜΙΑ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 

    ΧΥΣΙΚΟΣ ΔΘΜΘΤΘΣ Β/ΘΜΙΑ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 

ΕΦΟΟΣ ΣΦΥΑΣ, ΔΙΣΚΟΥ 1 ΚΥΙΑΚΙΔΕΛΘΣ ΔΘΜΘΤΘΣ Β/ΘΜΙΑ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 

ΚΙΤΕΣ ΣΦΥΑΣ, ΔΙΣΚΟΥ 4 ΡΑΡΟΥΛΙΑΣ ΝΟΤΘΣ   

    ΜΑΣΟΥΒΑΝΙΔΘΣ ΜΙΧΑΛΘΣ Β/ΘΜΙΑ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 

    ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΓΙΩΓΟΣ   

    ΑΓΥΟΡΟΥΛΟΥ ΡΑΑΣΚΕΥΘ   

ΚΙΤΕΣ ΒΑΔΘΝ 2 ΜΡΑΣΙΟΥΚΑ ΔΘΜΘΤΑ 
1ο ΔΘΜ. ΣΧΟΛ. 
ΓΕΑΚΑ 

        

ΧΕΙΙΣΤΕΣ ΦΩΤΟ ΦΙΝΙΣ 2 ΚΑΑΒΙΤΘΣ ΣΤΑΥΟΣ ΔΔΕ ΡΕΛΛΑΣ 

    ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ ΧΘΣΤΟΣ ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΑΝΕΜΟΜΕΤΘΣ  1   ΣΕΓΑΣ 
 

     
Οι κακθγθτζσ ΦΑ και το υπόλοιπο προςωπικό του Τ.ΠΑΙ.Θ που αναφζρονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ 
ωσ μζλθ τθσ Αγωνόδικου και των λοιπών επιτροπών ευρίςκονται ςε διατεταγμζνθ υπθρεςία. 
Παρακαλοφνται οι προϊςτάμενοι των εμπλεκομζνων να μεριμνιςουν για τθν ζκδοςθ εντολισ 
μετακίνθςθσ. 

 
  

 

                                                                                                                               Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Δ.Ε. 

                                                                                                                       ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε..Α.Δ. 

 

 

                                                                                                                      Δρ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΑΧΣΕΑ                  
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