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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1830

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

14 Δεκεμβρίου 2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ανακαθορισμός ύψους επιχορήγησης του Ινστιτού−
του Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκ−
παίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε) οικ. έτους 2006. ..........................
1
Ανακαθορισμός ύψους επιχορήγησης του Ερευνητι−
κού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπο−
λογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ) οικ. έτους 2006. .............................. 2
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14.10.2005 από−
φασης «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευ−
τεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». . 3

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ. 1/Α/158/16133/ΙΒ/15.2.2006
κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 228/τ.Β΄/20.2.2006)
και ανακαθορίζουμε για το οικονομικό έτος 2006 την
επιχορήγηση του «Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης» (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.) από το ποσό
των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (320.000,00 €) στο
ποσό των πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων χιλιάδων ευρώ
(520.000,00 €) σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2519,
ειδικού Φορέα 19−140 του προϋπολογισμού εξόδων του
ΥΠ.Ε.Π.Θ., οικονομικού έτους 2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.1/Α/1285/133056/IB
(1)
Ανακαθορισμός ύψους επιχορήγησης του Ινστιτούτου
Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευ−
σης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε) οικ. έτους 2006.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 2413/1996
(Φ.Ε.Κ. 124/Α/17.6.1996).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ.
63/τ.Α 98Α/2005).
3. Την υπ’ αριθμ. Φ.1/Α/158/16133/IB/15.2.2006 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 228/τ.Β΄/20.2.2006) περί καθορισμού
ύψους επιχορήγησης του ΙΠΟΔΕ οικ. έτους 2006.
4. Τις υπ’ αριθμ. 2/63533/13.11.2006 και 2/69835/6.12.2006
αποφάσεις του Γ.Λ.Κ.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
ύψους διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (200.000,00 €) στον
ΚΑΕ 2519 του Ε.Φ. 19−140.
6. Τον Κρατικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2006.
7. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ.
1432/14.10.2005) απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφ.
Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/2006 (ΦΕΚ Β 204) όμοια
απόφαση, αποφασίζουμε:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Aριθμ. Φ.1/Α/1286/133057/ΙΒ
(2)
Ανακαθορισμός ύψους επιχορήγησης του Ερευνητικού
Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
(Ε.Α.Ι.Τ.Υ) οικ. έτους 2006.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 2909/2001
(Φ.Ε.Κ. 90 Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63
τ.Α 98/2005).
3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/Φ.Ε.Κ. 1432 τ.Β΄/
14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/2006
(ΦΕΚ Β 204) όμοια απόφαση.
4. Τον Κρατικό Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2006.
5. Την υπ’ αριθμ. 2/69835/6.12.2006 απόφαση του Γ.Α.Κ.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
ύψους 200.000,00 € στον ΚΑΕ 2519 του Φ. 19−110, απο−
φασίζουμε:
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Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.1/Α/157/16124/IB/15.2.2006
κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 228/20.2.2006 τ.Β΄) και
ανακαθορίζουμε για το οικονομικό έτος 2006 την επι−
χορήγηση του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ) από το ποσό των
διακοσίων εξήντα ενός χιλιάδων επτακοσίων έξι ευρώ
(261.706,00 €) στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα ενός
χιλιάδων επτακοσίων έξι ευρώ (461.706,00 €) σε βάρος
του ΚΑΕ 2519 του Ειδ. Φορέα 19−110.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 132571/Γ4
(3)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14.10.2005 απόφα−
σης «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτερο−
βάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 2 και του άρθρου
63 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις» Φ.Ε.Κ. 167 τ.Α΄/30.9.1985.
2. Την υπ’ αριθμ. Γ4/931/13.11.1986 κανονιστική από−
φαση περί «Σχολικών Αθλητικών Εκδηλώσεων» (Φ.Ε.Κ.
99 τ.Β΄/26.2.1987) που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν.
1824/1988 (Φ.Ε.Κ. 296 τ.Α΄/30.12.1988).
3. Τις διατάξεις του ν. 2986/2002 (Φ.Ε.Κ. 24 τ.Α΄/13.2.2002)
«Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρ−
φωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθμ. 37876/Στ5/26.4.2004 απόφαση «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργεί−
ου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ. 608/
τ.Β΄/26.4.2004).
5. Την υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14.10.2005 απόφαση του
Υπ.Ε.Π.Θ. (Φ.Ε.Κ. 1497/τ.Β΄/1.11.2005) «Αθλητικές δραστη−
ριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης».
6. Την υπ’ αριθμ. 1755/Γ4/9.1.2006 απόφαση του Υπ.Ε.Π.Θ.
(Φ.Ε.Κ. 16/τ. Β΄/13.1.2006) συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.
112843/Γ4/14.10.2005 απόφασης «Αθλητικές δραστηρι−
ότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης».
7. Την υπ’ αριθμ. 2/62978/0022/19.12.2005 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» (Φ.Ε.Κ.
1870/τ.Β΄/30.12.2005), μετά την διόρθωση σφαλμάτων
της απόφασης αυτής (Φ.Ε.Κ. 200/τ.Β΄/13.2.2006).
8. Τις προτάσεις της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτρο−
πής Σχολικών Αγώνων (πράξη 4η/17.11.2006), αποφασί−
ζουμε:
Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε την υπ’ αριθμ.
112843/Γ4/14.10.2005 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1497/
τ.Β΄/1.11.2005), ως ακολούθως:

1. Τροποποιούμε τα εδάφια θ΄ και ι΄ της § 2.2.3 ως
ακολούθως:
θ΄ Η συμπλήρωση των στατιστικών δελτίων με στοι−
χεία της Α΄ Φάσης των αθλημάτων που έχουν ενταχθεί
στο πρόγραμμα των σχολικών αγώνων, καθώς και των
μη ενταγμένων αθλημάτων, για τη διοργάνωση των
οποίων έχει λάβει έγκριση από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ομοίως
η συμπλήρωση στατιστικών δελτίων συμμετοχής μαθη−
τών και μαθητριών από τα σχολεία της αρμοδιότητάς
της σε όσα αθλήματα διεξάγονται αγώνες Α΄ Φάσης
που διοργανώθηκαν μαζί με άλλες Ο.Ε.Σ.Α.. Τα στα−
τιστικά αυτά δελτία θα αποστέλλονται αμέσως μετά
την ολοκλήρωση όλων των σχολικών αγώνων αρμοδι−
ότητας της Ο.Ε.Σ.Α. στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
του Υπ.Ε.Π.Θ. σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το
Υπόδειγμα 7, ξεχωριστά για Λύκεια, Γυμνάσια ή Δημο−
τικά Σχολεία
ι΄ Η συμπλήρωση στατιστικών δελτίων συμμετοχής
μαθητών και μαθητριών από τα σχολεία της αρμοδιό−
τητάς της σε όσα αθλήματα δεν διεξάγονται αγώνες Α΄
Φάσης αλλά γίνεται απευθείας πρόκριση στην Β΄ Φάση
ή στην τελική Γ΄ Φάση. Τα στατιστικά αυτά δελτία [Υπό−
δειγμα 7], θα αποστέλλονται μετά την ολοκλήρωση των
αγώνων αρμοδιότητας Ο.Ε.Σ.Α. στην Διεύθυνση Φυσικής
Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. σε ηλεκτρονική μορφή, μαζί με τα
στατιστικά του προηγούμενου εδαφίου.
2. Τροποποιούμε το εδάφιο α΄ της § 4.1 ως ακολού−
θως:
α΄ 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 Υπ.Ε.Π.Θ. του οποίου ο τίτλος
απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυ−
κείου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να φοιτούν
κανονικά και κατά την ημέρα της συμμετοχής τους δεν
θα πρέπει να έχουν υπερβεί:
αα΄ Οι μαθητές Γενικού Λυκείου τις εκατόν δέκα τέσ−
σερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογη−
μένες).
αβ΄ Οι μαθητές ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) τις
εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες (αδικαιολόγητες
και δικαιολογημένες).
αγ΄ Οι μαθητές Εσπερινού Γενικού Λυκείου τις εκατόν
τριάντα (130) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολο−
γημένες).
αδ΄ Οι μαθητές άλλων τύπων Λυκείων, όπως εκκλησι−
αστικών, μουσικών κ.λ.π. τις εκατόν δέκα τέσσερις (114)
απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες), στα
μαθήματα Γενικής Παιδείας.
αε΄ Οι μαθητές που φοιτούν σε Ειδικά Τμήματα Αθλη−
τικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ.) Λυκείου, τις εκατόν δέκα
τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολο−
γημένες).
3. Συμπληρώνουμε δύο νέες παραγράφους στην §
4.4.2.1 ως ακολούθως:
Η κλήρωση αυτή θα έχει ισχύ για δύο (2) χρόνια, με
αρχή εφαρμογής από το σχολικό έτος 2006 – 2007.
Κατά το έτος αυτό οι αγώνες θα διεξαχθούν όπως
προβλέπεται από τους πίνακες 2 και 3. Κατά το σχολικό
έτος 2007 – 2008 οι αγώνες θα διεξαχθούν πάλι όπως
προβλέπεται από τους πίνακες 2 και 3 με την διαφο−
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ρά ότι γηπεδούχες ομάδες ή θεωρητικά γηπεδούχες
ομάδες θα είναι οι ομάδες πού δεν σημειώνονται με
αστερίσκο (*) ή με δύο αστερίσκους (**) αντίστοιχα. Νέα
κλήρωση θα γίνει το σχολικό έτος 2008 – 2009.
Ειδικά στον 7ο Όμιλο, επειδή υπάρχει δυσκολία με−
τακινήσεων, από το σχολικό έτος 2007 – 2008, όλοι οι
αγώνες του κάθε αθλήματος θα διεξαγονται στον Πει−
ραιά σε συνεχόμενες ημέρες σύμφωνα με το πρόγραμμα
της προηγούμενης κλήρωσης.
4. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την § 4.4.3.1 ως
ακολούθως:
4.4.3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες αυτούς
έχουν:
α΄ Σε όλα τα ομαδικά αθλήματα οι ομάδες που ανακη−
ρύχθηκαν πρώτες στους ομίλους 1 έως 7 και οι πρωτα−
θλήτριες ομάδες μαθητών και μαθητριών της Κύπρου.
β΄ Κάθε ομάδα μετέχει με την προβλεπόμενη στην
παράγραφο 4.5 σύνθεση. Σε όλους τους αγώνες της
Φάσης αυτής η σύνθεση κάθε ομάδας είναι η ιδία, απο−
κλειομένων αντικαταστάσεων αθλητών για οιονδήποτε
λόγο.
5. Τροποποιούμε την δεύτερη παράγραφο της § 4.5
ως ακολούθως:
Αντικατάσταση παικτών είναι δυνατή σε κάθε αγώνα,
εκτός από τους αγώνες της Γ΄ Φάσης (βλέπε § 4.4.3.1),
και τους αγώνες Β΄ Φάσης όταν όλοι οι αγώνες ομίλου
διεξάγονται σε συνεχόμενες ημέρες με διοργανώτρια
την ίδια Ο.Ε.Σ.Α. (βλέπε § 4.4.2.1). Πρέπει όμως να ληφθεί
υπόψη ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε
περίπτωση που η ομάδα κατακτήσει νίκη που παρέχει
προνόμια στους αθλητές που έλαβαν μέρος με αυτήν
και συνέβαλαν στην κατάκτηση της νίκης, οι αθλητές
για να τύχουν των προνομίων, πρέπει να έχουν ενεργό
συμμετοχή σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες
που έδωσε η ομάδα σε όλες τις φάσεις, δηλαδή Α΄, Β΄
και Γ΄. Ως ενεργός συμμετοχή δεν θεωρείται η ανα−
γραφή μόνο του αθλητή στο φύλλο αγώνα, αλλά να
φαίνεται ότι ο αθλητής αγωνίστηκε στον αγώνα. Ειδικά
για την χειροσφαίριση, που σύμφωνα με τα ισχύοντα
δεν φαίνεται στο φύλλο αγώνα η συμμετοχή αθλητή,
σε όλους τους σχολικούς αγώνες είναι υποχρεωτική η
συμπλήρωση ενός «Σ» δίπλα στον αριθμό του παίκτη,
κατά την στιγμή της πρώτης εισόδου του στον αγωνι−
στικό χώρο για να αγωνισθεί.
6. Τροποποιούμε την § 4.7.3.4 ως ακολούθως:
4.7.3.4 Ισοπαλία − παρατάσεις στον τελικό και μικρό
τελικό της Γ΄ Φάσης:
Δίδεται παράταση δύο (2) ημιχρόνων των πέντε (5΄)
λεπτών. Σε νέα ισοπαλία δίδεται δεύτερη παράταση δύο
(2) ημιχρόνων των πέντε (5΄) λεπτών. Αν εξακολουθεί η
ισοπαλία ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι.
7. Συμπληρώνουμε την § 4.9.1.3 ως ακολούθως:
4.9.1.3 Αγώνες Γ΄ Φάσης
Οι αγώνες διεξάγονται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και την
Ο.Ε.Σ.Α. που έχει ορισθεί για τους αγώνες αυτούς, μαζί
με τους αγώνες Γυμνασίων.
Μετέχουν σε κάθε αγώνισμα:
Οι δύο πρώτοι αθλητές και οι δύο πρώτες αθλήτριες
κάθε ομίλου της Β΄ φάσης (πίνακας 5), εφόσον έχουν
υπερβεί το όριο του πίνακα 6.
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Οι αθλητές και αθλήτριες που πέτυχαν τις τρεις (3)
καλύτερες επιδόσεις από όλους τους ομίλους της δεύ−
τερης φάσης (πίνακας 5) μετά τους δύο πρώτους (που
έχουν προκριθεί λόγω κατάταξης), εφόσον έχουν υπερ−
βεί το όριο του πίνακα 6.
Ένας − μία (1) αθλητής − αθλήτρια από την Κύπρο.
Στην περίπτωση που σε κάποιο αγώνισμα προκρί−
νονται να συμμετάσχουν έξι (6) ή λιγότεροι αθλητές ή
αθλήτριες μη υπολογιζόμενων των αθλητών ή αθλητρι−
ών από την Κύπρο, λόγω του ότι σε κάποιον όμιλο δεν
υπερέβησαν το όριο του πίνακα 6, προκρίνονται από
τον άλλο όμιλο τόσοι αθλητές ή αθλήτριες, που έχουν
υπερβεί το όριο αυτό, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός
των μετεχόντων.
Σε κάθε περίπτωση ως επίδοση τόσο για την πρό−
κριση αθλητή ή αθλήτριας όσο και για την υπέρβαση
του προβλεπόμενου ορίου του πίνακα 6, υπολογίζεται
μόνο η επίδοση που έχει επιτευχθεί κατά την Β΄ Φάση
στον τελικό ή σε τελικές σειρές. Επιδόσεις που έχουν
επιτευχθεί κατά την Α΄ Φάση και σε προκριματικό αγώ−
να ή αγώνα επιλογής της Β΄ Φάσης δεν λαμβάνονται
υπόψη.
Οι καταστάσεις των μαθητών και μαθητριών που θα
λάβουν μέρος στους αγώνες της φάσης αυτής, συ−
ντάσσονται από την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του
Υπ.Ε.Π.Θ., σύμφωνα με την κατάταξη και επίδοση των
μαθητών και μαθητριών στους αγώνες Β΄ Φάσης όλων
των ομίλων.
8. Τροποποιούμε την δεύτερη παράγραφο της § 4.9.3.1
ως ακολούθως:
Δικαίωμα συμμετοχής έχει και τρίτος μαθητής ή μα−
θήτρια κατά αγώνισμα εφόσον έχει συμπεριληφθεί στην
εξάδα των νικητών κατά τους Πανελλήνιους Σχολικούς
Αγώνες ή τους αγώνες Νέων – Νεανίδων ή Παίδων Κορα−
σίδων της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος κατά το
προηγούμενο έτος και έχει πετύχει τα όρια συμμετοχής
για τους αγώνες της Φάσης αυτής.
9. Προσθέτουμε νέα παράγραφο στην § 4.9.4.1 ως
ακολούθως:
Σε περίπτωση που σε κάποια Ο.Ε.Σ.Α., μη περιλαμ−
βανομένων των εννέα (9) Ο.Ε.Σ.Α. της Αττικής και της
Θεσσαλονίκης, υπάρχουν περισσότερες από είκοσι
(20) συμμετοχές μαθητών και μαθητριών Λυκείου και
Γυμνασίου, μετά από πρόταση της Ο.Ε.Σ.Α. και έγκρι−
ση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α., είναι δυνατόν οι αγώνες Α΄ Φάσης
να διεξαχθούν στην έδρα της Ο.Ε.Σ.Α. εφόσον η δα−
πάνη διοργάνωσης είναι μικρότερη από την δαπάνη
μετακίνησης – διαμονής – διατροφής των αθλητών και
συνοδών στον τόπο που έχει ορισθεί να διεξαχθούν
οι αγώνες.
10. Αντικαθιστούμε την § 4.9.6.3 με νέα ως ακολού−
θως:
4.9.6.3 Πρωτάθλημα Σχολικών ομάδων Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης
Οι αγώνες αυτοί έχουν σκοπό να αναδείξουν τις ομά−
δες που θα αντιπροσωπεύσουν την χώρα μας σε αντί−
στοιχους διεθνείς αγώνες που διοργανώνονται από την
Διεθνή Ομοσπονδία Σχολικού Αθλητισμού (I.S.F.). Για
τον λόγο αυτό διοργανώνονται μόνο τις χρονιές που
διοργανώνονται διεθνείς αγώνες.
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Στους αγώνες αυτούς μετέχει Σχολική Ομάδα Μαθη−
τών με τέσσερις (4) μαθητές από το ίδιο σχολείο και
Σχολική Ομάδα Μαθητριών με τέσσερις (4) μαθήτριες
από το ίδιο σχολείο. Όπως σε όλους τους διεθνείς
αγώνες η ηλικία των μαθητών και μαθητριών που μπο−
ρούν να λάβουν μέρος είναι κατά ένα έτος μικρότερη
από την ηλικία των μαθητών των Πανελληνίων Αγώ−
νων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μαθητές ή οι μαθήτριες που θα συ−
γκροτήσουν τις σχολικές ομάδες επιτραπέζιας αντι−
σφαίρισης, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στους αγώνες
επίλεκτων που θα αγωνιστούν στο απλό και το διπλό
μαθητών ή μαθητριών.
Οι αγώνες αυτοί θα διεξαχθούν σε Α΄ Φάση σε όσες
Διευθύνσεις δηλώσουν συμμετοχή περισσότερες από
μία ομάδες και στην συνέχεια σε Γ΄ Φάση μεταξύ των
πρωταθλητριών ομάδων των Διευθύνσεων. Σε περί−
πτωση που σε κάποια Διεύθυνση δηλώσει συμμετοχή
μόνο μία ομάδα, αυτή προκρίνεται χωρίς αγώνα στην Γ΄
Φάση. Σε περίπτωση που σε κάποια Διεύθυνση συμμε−
τάσχουν στην Α΄ Φάση περισσότερες από τέσσερις (4)
σχολικές ομάδες μαθητών ή μαθητριών, προκρίνονται
δύο ομάδες.
Οι ομάδες που προκρίνονται από κάθε Διεύθυνση,
μετέχουν απευθείας στην Γ΄ Φάση και οι αγώνες διεξά−
γονται σύμφωνα με πίνακα που καταρτίζει η Διεύθυνση
Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. μετά από την δήλωση
συμμετοχών.
Στους αγώνες σχολικών ομάδων τόσο των μαθητών
όσο και των μαθητριών, θα ισχύσει το σύστημα του
απλού αποκλεισμού (ΝΟΚ ΑΟΥΤ), σε ταμπλό των 16,
32, 64 ανάλογα με την συμμετοχή. Στο ταμπλό οι θέ−
σεις θα συμπληρωθούν με κλήρωση. Θα καταβληθεί
προσπάθεια ώστε ομάδες της ίδιας Διεύθυνσης να μη
συναντηθούν στον πρώτο αγώνα.
Όλοι οι αγώνες θα γίνουν με το σύστημα των επτά
(7) αγώνων ως εξής:
Α – Υ
Β – Χ
Γ – Ζ
ΔΙΠΛΟ
Α – Χ
Γ – Υ
Β − Ζ.
Κάθε ομάδα επιλέγει με κλήρωση το Α, Β, Γ ή το Χ,
Υ, Ζ και αντιστοιχεί στους αθλητές της ένα γράμμα. Ο
τέταρτος αθλητής μετέχει στο διπλό, χωρίς αυτό να
είναι υποχρεωτικό.
Νικήτρια ομάδα είναι αυτή που θα φθάσει πρώτη στις
τέσσερις (4) νίκες. Οι ατομικοί αγώνες θα διεξαχθούν
στα πέντε (5) set (Τρία νικηφόρα).
11. Αντικαθιστούμε την § 4.9.8.2 ως ακολούθως:
4.9.8.2 Γ΄ Φάση Αγώνων
Οι αγώνες αυτοί θα διοργανωθούν από την Ο.Ε.Σ.Α.
που θα ορισθεί από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. σε συνεργασία με την
Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Πάλης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι τέσσερις (4) πρώτοι
αθλητές σε κάθε κατηγορία σωματικού βάρους από
κάθε όμιλο της Β΄ Φάσης τόσο στην Ελεύθερη Πάλη
όσο και στην Ελληνορωμαϊκή, μόνο της μεγαλύτερης

κατηγορίας ηλικίας (§ 4.1 γ΄). Οι αθλητές αυτοί θα
λάβουν μέρος στην κατηγορία σωματικού βάρους που
έχουν δηλωθεί. Έχουν δικαίωμα αλλαγής κατηγορίας
αλλά μόνο προς ανώτερη κατηγορία.
Η ζύγιση όλων των μαθητών θα γίνει στον τόπο τέ−
λεσης των αγώνων παρουσία διαιτητή και του συνοδού
καθηγητή.
Ανοχή Βάρους δεν υπάρχει.
Οι κατηγορίες βάρους είναι: 46 – 50 Kgr, –55 Kgr, –60
Kgr, –66 Kgr, –74 Kgr, –84 Kgr, –96 Kgr, –120 Kgr.
Στις κατηγορίες που θα συμμετέχουν περισσότεροι
από πέντε (5) αθλητές, οι αγώνες θα διεξαχθούν με το
σύστημα του άμεσου αποκλεισμού σε ένα γκρουπ. Στις
κατηγορίες που θα συμμετέχουν πέντε (5) ή λιγότε−
ροι αθλητές, οι αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα
διπλού αποκλεισμού σε ένα γκρουπ, σύμφωνα με το
ισχύον σύστημα της FILA.
Σε κάθε κατηγορία, διεξάγεται επιπλέον και αγώνας
κατάταξης για την 3η και 4η θέση.
Η διάρκεια όλων των αγώνων είναι τρία δίλεπτα (3 x
2΄) με διακοπή 30΄΄.
12. Τροποποιούμε την § 4.9.9.1 ως ακολούθως:
4.9.9.1 Αγώνες Β΄ Φάσης
Οι αγώνες αυτοί θα διοργανωθούν από τις Ο.Ε.Σ.Α.
που θα ορισθούν από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. σε συνεργασία με
την Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία Φιλάθλων Ναυτι−
κών Σωματείων (Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ.), κατευθείαν σε Β΄ Φάση σε
ημερομηνίες που θα ορίσει η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Τα αγωνίσματα
που θα διεξαχθούν αναφέρονται στον πίνακα 13.
Στους αγώνες αυτούς λαμβάνουν μέρος από κάθε
Λύκειο όσοι μαθητές έχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας
από την Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. χωρίς αριθμητικό περιορισμό. Τα
ζευγάρια στο διπλό σκιφ και στην δίκωπο, είναι δυνατόν
να ορισθούν από διάφορα σχολεία, που ανήκουν στην
ίδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάθε
μαθητής ή μαθήτρια έχει δικαίωμα να λάβει μέρος μόνο
σε ένα αγώνισμα.
Στο κάθε αγώνισμα μπορούν να λάβουν μέρος από
κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι
τρεις (3) αθλητές ή αθλήτριες στο μονό σκιφ και μέχρι
τρία (3) ζευγάρια αθλητών ή αθλητριών στο διπλό σκιφ
και στην δίκωπο. Σε όσα αγωνίσματα υπάρχουν περισ−
σότερες συμμετοχές, διεξάγονται αγώνες πρόκρισης.
Τους αγώνες αυτούς θα διεξάγουν οι καθηγητές Φυσι−
κής Αγωγής που διδάσκουν το άθλημα της κωπηλασίας
στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου και
Ειδικής Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου της Διεύθυν−
σης, με την εποπτεία του Προϊστάμενου του Γραφείου
Φυσικής Αγωγής.
Αντίγραφο των καταστάσεων συμμετοχής από κάθε
σχολείο θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στο Γραφείο
Φυσικής Αγωγής τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την
ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων Β΄ Φάσης (Υπό−
δειγμα 2) στο οποίο η στήλη με απουσίες θα παραμείνει
κενή. Το πρωτότυπο της κατάστασης συμμετοχής, στο
οποίο θα έχει συμπληρωθεί και η στήλη των απουσι−
ών, θα υποβληθεί στο Γραφείο Φυσικής πριν από τους
αγώνες.
Στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής θα υποβληθούν, μαζί με
τα αντίγραφα των καταστάσεων συμμετοχής, δηλώσεις,
από τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα αγωνιστούν
στο διπλό σκιφ ή την δίκωπο, όπου θα αναφέρεται ποιο
είναι το ζευγάρι τους.
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Από το Γραφείο Φυσικής Αγωγής, μετά την συγκέ−
ντρωση των αντιγράφων των καταστάσεων συμμετοχής
των σχολείων, θα γίνει συγκεντρωτική κατάσταση για
κάθε αγώνισμα ξεχωριστά. Για το μονό σκιφ θα χρησι−
μοποιηθεί το υπόδειγμα 4 και για το διπλό σκιφ ή την
δίκωπο το υπόδειγμα 8.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε τρεις (3) ομίλους. Οι
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα συμ−
μετάσχουν στον κάθε όμιλο αναγράφονται στον πίνακα
14. Αν υπάρχουν συμμετοχές μαθητών από Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκτός του πίνακα 14 οι
μαθητές αυτοί μετέχουν με την Διεύθυνση Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στον πλησιέστερο όμιλο
Β΄ Φάσης. Ο όμιλος θα οριστεί από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.
Κάθε Ο.Ε.Σ.Α. που θα ορισθεί για την διοργάνωση
αγώνων Β΄ Φάσης (Ομίλου), την ημέρα λήξης υποβολής
συμμετοχών θα καταρτίσει πίνακα στον οποία θα ανα−
γράφονται οι συμμετοχές σε κάθε αγώνισμα από όλες
τις Διευθύνσεις που μετέχουν στον Όμιλο. Ο πίνακας
αυτός κοινοποιείται στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και τις μετέχουσες
Ο.Ε.Σ.Α. Στην περίπτωση που σε κάποιο αγώνισμα οι
συμμετοχές είναι τέσσερις (4) ή λιγότερες, οι αθλητές
ή αθλήτριες που θα συμμετείχαν στα αγωνίσματα αυτά
προκρίνονται στην Γ΄ Φάση χωρίς να λάβουν μέρος σε
αγώνα Β΄ Φάσης. Ο πίνακας αυτός μετά την κοινοποίησή
του δεν τροποποιείται.
Τα αγωνίσματα στα οποία έχουν δηλωθεί πέντε (5) ή
περισσότερες συμμετοχές, διεξάγονται κανονικά ασχέ−
τως του αριθμού συμμετεχόντων που θα παρουσια−
σθούν στην αφετηρία.
Η διεξαγωγή των αγώνων και η πρόκριση θα γίνουν
σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. ανάλογα
με τις συμμετοχές.
13. Τροποποιούμε την § 4.9.9.3 ως ακολούθως:
4.9.9.3 Άρχοντες Αγώνων
Στους αγώνες όλων των φάσεων τους κριτές κ.λ.π. των
αγώνων θα ορίσει η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. σε συνεργα−
σία με την Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία Φιλάθλων
Ναυτικών Σωματείων, κατά προτίμηση Καθηγητές Φυσι−
κής Αγωγής ή Εκπαιδευτικούς γενικά. Κάθε Αγωνόδικη
Επιτροπή απαρτίζεται από:
Αλυτάρχη (1)
Πρόεδρο Αγωνόδικου (1)
Αφέτη (1)
Ευθυγραμμιστή (1)
Διαιτητές στο νερό (2)
Οδηγούς σκαφών συνοδείας (2)
Κριτές τέρματος (2)
Επιτροπή ελέγχου (3)
Ναυαγοσώστες (3)
Οδηγοί ναυαγοσωστικού σκάφους (2)
14. Τροποποιούμε στην § 4.11.1 την σύνθεση των ομά−
δων χειροσφαίρισης ως ακολούθως:
Άθλημα
Πλήρης σύνθεση Ελάχιστη σύνθεση
Χειροσφαίριση
14 αθλητές
12 αθλητές
15. Προσθέτουμε νέα παράγραφο στην § 5.8.3.1 ως
ακολούθως:
Σε περίπτωση που σε κάποια Ο.Ε.Σ.Α., μη περιλαμ−
βανομένων των εννέα (9) Ο.Ε.Σ.Α. της Αττικής και της
Θεσσαλονίκης, υπάρχουν περισσότερες από είκοσι (20)
συμμετοχές μαθητών και μαθητριών Λυκείου και Γυμνα−

24965

σίου, μετά από πρόταση της Ο.Ε.Σ.Α. και έγκριση της
Κ.Ο.Ε.Σ.Α., είναι δυνατόν οι αγώνες Α΄ Φάσης να διεξα−
χθούν στην έδρα της Ο.Ε.Σ.Α. εφόσον η δαπάνη διορ−
γάνωσης είναι μικρότερη από την δαπάνη μετακίνησης
– διαμονής – διατροφής των αθλητών και συνοδών στον
τόπο που έχει ορισθεί να διεξαχθούν οι αγώνες. Σε κάθε
περίπτωση, οι αγώνες Γυμνασίων, θα διεξαχθούν στον
ίδιο χώρο με τους αγώνες των Λυκείων.
16. Συμπληρώνουμε την § 5.8.1.3 ως ακολούθως:
5.8.1.3 Αγώνες Γ΄ Φάσης
Οι αγώνες διεξάγονται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και την
Ο.Ε.Σ.Α. που έχει ορισθεί για τους αγώνες αυτούς. Οι
αγώνες διεξάγονται μαζί με τους αγώνες λυκείων.
Μετέχουν σε κάθε αγώνισμα:
Οι πρώτος αθλητής και η πρώτη αθλήτρια κάθε ομί−
λου της Β΄ φάσης (πίνακας 5), εφόσον έχουν υπερβεί
το όριο του πίνακα 16.
Οι αθλητές και αθλήτριες που πέτυχαν τις πέντε (5)
καλύτερες επιδόσεις από όλους τους ομίλους της δεύ−
τερης φάσης (πίνακας 5) μετά τους πρώτους (που έχουν
προκριθεί λόγω κατάταξης), εφόσον έχουν υπερβεί το
όριο του πίνακα 16.
Ένας − μία (1) αθλητής − αθλήτρια από την Κύπρο.
Στην περίπτωση που σε κάποιο αγώνισμα προκρί−
νονται να συμμετάσχουν έξι (6) ή λιγότεροι αθλητές ή
αθλήτριες μη υπολογιζόμενων των αθλητών ή αθλητρι−
ών από την Κύπρο, λόγω του ότι σε κάποιον όμιλο δεν
υπερέβησαν το όριο του πίνακα 16, προκρίνονται από
τον άλλο όμιλο τόσοι αθλητές ή αθλήτριες, που έχουν
υπερβεί το όριο αυτό, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός
των μετεχόντων.
Σε κάθε περίπτωση ως επίδοση τόσο για την πρό−
κριση αθλητή ή αθλήτριας όσο και για την υπέρβαση
του προβλεπόμενου ορίου του πίνακα 16, υπολογίζεται
μόνο η επίδοση που έχει επιτευχθεί κατά την Β΄ Φάση
στον τελικό ή σε τελικές σειρές. Επιδόσεις που έχουν
επιτευχθεί κατά την Α΄ Φάση και σε προκριματικό αγώ−
να ή αγώνα επιλογής της Β΄ Φάσης δεν λαμβάνονται
υπόψη.
Οι καταστάσεις των μαθητών και μαθητριών που θα
λάβουν μέρος στους αγώνες της φάσης αυτής, συ−
ντάσσονται από την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του
Υπ.Ε.Π.Θ., σύμφωνα με την κατάταξη και επίδοση των
μαθητών και μαθητριών στους αγώνες Β΄ Φάσης όλων
των ομίλων.
17. Τροποποιούμε την πρώτη παράγραφο της § 5.8.5
ως ακολούθως:
Οι αγώνες αυτοί θα διοργανωθούν μόνο σε Β΄ Φάση
από τις Ο.Ε.Σ.Α. που θα ορισθούν από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.
για την διοργάνωση των αντίστοιχων αγώνων μαθητών
Λυκείου, την αμέσως επόμενη ημέρα από την λήξη των
αγώνων Λυκείου, σε συνεργασία με τις επί μέρους Το−
πικές Επιτροπές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων
Πάλης (Ε.Ο.Φ.Π.). Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο (2)
ομίλους. Οι Διευθύνσεις που θα συμμετάσχουν στον
κάθε όμιλο αναγράφονται στον πίνακα 12. Σε περίπτω−
ση που σε κάποιον όμιλο υπάρξουν πολλές συμμετο−
χές, η Κ.Ο.Ε.Σ.Α., μετά από αίτημα της διοργανώτριας
Ο.Ε.Σ.Α., έχει την δυνατότητα διάσπασης του ομίλου σε
δύο (2) υποομίλους και να ορίσει που θα διεξαχθούν οι
αγώνες υποομίλων.
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18. Τροποποιούμε την § 5.8.6.1 ως ακολούθως:
5.8.6.1 Αγώνες Β΄ Φάσης
Οι αγώνες αυτοί θα διοργανωθούν μαζί με τους αγώ−
νες Λυκείου, κατευθείαν σε Β΄ Φάση. Τα αγωνίσματα
που θα διεξαχθούν αναφέρονται στον πίνακα 19.
Στους αγώνες αυτούς λαμβάνουν μέρος από κάθε Γυ−
μνάσιο όσοι μαθητές έχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας
από την Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. χωρίς αριθμητικό περιορισμό. Τα
ζευγάρια στο διπλό σκιφ και στην δίκωπο, είναι δυνατόν
να ορισθούν από διάφορα σχολεία, που ανήκουν στην
ίδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάθε
μαθητής ή μαθήτρια έχει δικαίωμα να λάβει μέρος μόνο
σε ένα αγώνισμα.
Στο κάθε αγώνισμα μπορούν να λάβουν μέρος από
κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι
δύο (2) αθλητές ή αθλήτριες στο μονό σκιφ και μέχρι
δύο (2) ζευγάρια αθλητών ή αθλητριών στο διπλό σκιφ
και στην δίκωπο. Σε όσα αγωνίσματα υπάρχουν περισ−
σότερες συμμετοχές, διεξάγονται αγώνες πρόκρισης.
Τους αγώνες αυτούς θα διεξάγουν οι καθηγητές Φυσι−
κής Αγωγής που διδάσκουν το άθλημα της κωπηλασίας
στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου και
Ειδικής Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου της Διεύθυν−
σης, με την εποπτεία του Προϊστάμενου του Γραφείου
Φυσικής Αγωγής.
Αντίγραφο των καταστάσεων συμμετοχής από κάθε
σχολείο θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στο Γραφείο
Φυσικής Αγωγής τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την
ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων Β΄ Φάσης (Υπό−
δειγμα 2) στο οποίο η στήλη με απουσίες θα παραμείνει
κενή. Το πρωτότυπο της κατάστασης συμμετοχής, στο
οποίο θα έχει συμπληρωθεί και η στήλη των απουσι−
ών, θα υποβληθεί στο Γραφείο Φυσικής πριν από τους
αγώνες.
Στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής θα υποβληθούν, μαζί με
τα αντίγραφα των καταστάσεων συμμετοχής, δηλώσεις,
από τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα αγωνιστούν
στο διπλό σκιφ ή την δίκωπο, όπου θα αναφέρεται ποιο
είναι το ζευγάρι τους.
Από το Γραφείο Φυσικής Αγωγής, μετά την συγκέ−
ντρωση των αντιγράφων των καταστάσεων συμμετοχής
των σχολείων, θα γίνει συγκεντρωτική κατάσταση για
κάθε αγώνισμα ξεχωριστά. Για το μονό σκιφ θα χρησι−
μοποιηθεί το υπόδειγμα 4 και για το διπλό σκιφ ή την
δίκωπο το υπόδειγμα 8.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε τρεις (3) ομίλους. Οι
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα συμ−
μετάσχουν στον κάθε όμιλο αναγράφονται στον πίνακα
14. Αν υπάρχουν συμμετοχές μαθητών από Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκτός του πίνακα 14 οι
μαθητές αυτοί μετέχουν με την Διεύθυνση Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στον πλησιέστερο όμιλο
Β΄ Φάσης. Ο όμιλος θα οριστεί από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.
Κάθε Ο.Ε.Σ.Α. που θα ορισθεί για την διοργάνωση
αγώνων Β΄ Φάσης (Ομίλου), την ημέρα λήξης υποβολής
συμμετοχών θα καταρτίσει πίνακα στον οποία θα ανα−
γράφονται οι συμμετοχές σε κάθε αγώνισμα από όλες
τις Διευθύνσεις που μετέχουν στον Όμιλο. Ο πίνακας
αυτός κοινοποιείται στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και τις μετέχουσες
Ο.Ε.Σ.Α. Στην περίπτωση που σε κάποιο αγώνισμα οι
συμμετοχές είναι δύο (2) ή μία (1), οι αθλητές ή αθλήτρι−
ες που θα συμμετείχαν στα αγωνίσματα αυτά προκρί−
νονται στην Γ΄ Φάση χωρίς να λάβουν μέρος σε αγώνα

Β΄ Φάσης. Ο πίνακας αυτός μετά την κοινοποίησή του
δεν τροποποιείται.
Τα αγωνίσματα στα οποία έχουν δηλωθεί τρεις (3) ή
περισσότερες συμμετοχές, διεξάγονται κανονικά ασχέ−
τως του αριθμού συμμετεχόντων που θα παρουσια−
σθούν στην αφετηρία.
Η διεξαγωγή των αγώνων και η πρόκριση θα γίνουν
σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. ανάλογα
με τις συμμετοχές.
19. Τροποποιούμε την § 5.8.6.2 ως ακολούθως:
5.8.6.2 Αγώνες Γ΄ Φάσης
Οι αγώνες αυτοί θα διεξαχθούν μαζί με τους αγώνες
των μαθητών Λυκείου. Συμμετέχουν οι δύο (2) πρώτοι
νικητές από κάθε όμιλο Β΄ Φάσης στο κάθε αγώνισμα.
Στο κάθε αγώνισμα θα διεξαχθεί απευθείας τελικός.
Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι και για τους αγώνες Λυκεί−
ου. (Βλέπε § 4.9.9.2)
20. Τροποποιούμε την § 10.14 ως ακολούθως:
10.14 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι Πανελ−
ληνιονίκες αθλητές καθώς και οι αθλητές που διακρί−
θηκαν σε Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς Σχολικούς
Αγώνες, μαθητές και μαθήτριες, έχουν τα προβλεπόμενα
από την ισχύουσα νομοθεσία προνόμια για την εισα−
γωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Επιπλέον οι
αθλητές των ομαδικών αθλημάτων για να τύχουν των
προνομίων πρέπει να έχουν λάβει μέρος σε περισσότε−
ρους από τους μισούς αγώνες που έδωσε η ομάδα τους
σε όλες τις φάσεις. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση
που αγώνας δεν διεξαχθεί λόγω μη προσέλευσης της
μίας ομάδος και συμπληρωθεί Φύλλο Αγώνα, οι μαθητές
ή μαθήτριες της ομάδος που προσήλθε και αναγράφο−
νται στο Φύλλο Αγώνα, θεωρούνται ότι συμμετείχαν
στον αγώνα.
21. Προσθέτουμε νέα εδάφια θ΄ και ι΄ στην § 11.2.1 ως
ακολούθως:
θ΄ Μαθητές που κατά το σχολικό έτος 2005 – 2006
φοιτούσαν σε Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο
(Τ.Ε.Ε.), έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος σε ομαδικό
άθλημα με ομάδα μόνο του Επαγγελματικού Λυκείου
(ΕΠΑ.Λ.) που προήλθε από την μετατροπή του Τ.Ε.Ε. που
φοιτούσαν. Η διάταξη αυτή ισχύει μόνο για το σχολικό
έτος 2006 – 2007 για όσους φοιτούσαν στην Β΄ Τάξη και
μόνο για τα σχολικά έτη 2006 – 2007 και 2007 – 2008
για όσους φοιτούσαν στην Α΄ Τάξη.
ι΄ Μαθητές Ενιαίου Λυκείου κατά το σχολικό έτος
2005 − 2006, έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος σε
ομαδικό άθλημα με ομάδα του Γενικού Λυκείου όπως
μετονομάσθηκε το Ενιαίο Λύκειο που φοιτούσαν.
22. Τροποποιούμε την § 12.4 ως ακολούθως:
12.4 Στις περιπτώσεις αντικανονικής συμμετοχής
αθλητού σε οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα η ομάδα μη−
δενίζεται και σε περίπτωση που ανακηρύχτηκε πρωτα−
θλήτρια αφαιρείται ο τίτλος. Σε περίπτωση μηδενισμού
σε αγώνα που δεν ισχύει το σύστημα του αποκλεισμού
αλλά βαθμολογίας, όπως στον πρώτο γύρο της Γ΄ Φά−
σης (βλέπε § 4.4.3.2), στην ομάδα, εκτός του μηδενισμού
της στον συγκεκριμένο αγώνα, επιβάλλεται επιπλέον και
ποινή αφαίρεσης βαθμών, τόσων όσων προβλέπονται
σε νίκη.
23. Τροποποιούμε στον πίνακα 15 το όριο πρόκρισης
για αγώνες άλματος επί κοντώ Α΄Φάσης ως ακολού−
θως:
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Αγωνίσματα

Αγόρια

Επι κοντώ

Κορίτσια

Ταρτάν

Χώμα

Ταρτάν

Χώμα

2,70 μ.

2,60 μ.

2,00 μ.

1,90 μ.

24. Τροποποιούμε στον πίνακα 16 το όριο πρόκρισης για αγώνες άλματος εις ύψος και άλματος επί κοντώ Β΄
και Γ΄Φάσης ως ακολούθως:
Αγωνίσματα

Αγόρια

Κορίτσια

Ταρτάν
Ηλεκτρον.
Χρονομ.

Ταρτάν
Χρονομ.
Χειρός

Χώμα
Χρονομ.
Χειρός

Ταρτάν
Ηλεκτρον.
Χρονομ.

Ταρτάν
Χρονομ.
Χειρός

Χώμα
Χρονομ.
Χειρός

Ύψος

1,70 μ.

1,70 μ.

1,68 μ.

1,45 μ.

1,45 μ.

1,43 μ.

Επι κοντώ

3,00 μ.

3,00 μ.

2,90 μ.

2,00 μ.

2,00 μ.

1,90 μ.

25. Αντικαθιστούμε τους πίνακες με τα διαδοχικά ύψη τοποθέτησης του πήχυ στο άλμα σε ύψος κατά τους
αγώνες Α΄, Β΄ και Γ΄ Φάσης με τον ακόλουθο πίνακα:
ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΥΨΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΗΧΗ ΣΤΟ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
Κατά τους αγώνες στίβου όλων των Φάσεων
Αγόρια
Λυκείου

Κορίτσια
Λυκείου

Αγόρια
Γυμνασίου

Κορίτσια
Γυμνασίου

Ταρτάν

Χώμα

Ταρτάν

Χώμα

Ταρτάν

Χώμα

Ταρτάν

Χώμα

1,62 μ.

1,60 μ.

1,31 μ.

1,29 μ.

1,46 μ.

1,44 μ.

1,21 μ.

1,19 μ.

1,67 μ.

1,65 μ.

1,36 μ.

1,34 μ.

1,51 μ.

1,49 μ.

1,26 μ.

1,24 μ.

1,72 μ.

1,70 μ.

1,41 μ.

1,39 μ.

1,56 μ.

1,54 μ.

1,31 μ.

1,29 μ.

1,77 μ.

1,75 μ.

1,46 μ.

1,44 μ.

1,61 μ.

1,59 μ.

1,36 μ.

1,34 μ.

1,80 μ.

1,78 μ.

1,49 μ.

1,47 μ.

1,64 μ.

1,62 μ.

1,39 μ.

1,37 μ.

1,83 μ.

1,81 μ.

1,52 μ.

1,50 μ.

1,67 μ.

1,65 μ.

1,42 μ.

1,40 μ.

1,86 μ.

1,84 μ.

1,55 μ.

1,53 μ.

1,70 μ.

1,68 μ.

1,45 μ.

1,43 μ.

1,89 μ.

1,87 μ.

1,58 μ.

1,56 μ.

1,73 μ.

1,71 μ.

1,48 μ.

1,46 μ.

1,92 μ.

1,90 μ.

1,61 μ.

1,59 μ.

1,76 μ.

1,74 μ.

1,51 μ.

1,49 μ.

1,95 μ.

1,93 μ.

1,64 μ.

1,62 μ.

1,78 μ.

1,76 μ.

1,54 μ.

1,52 μ.

1,98 μ.

1,95 μ.

1,67 μ.

1,65 μ.

1,80 μ.

1,78 μ.

1,57 μ.

1,55 μ.

2,00 μ.

1,98 μ.

1,70 μ.

1,68 μ.

1,82 μ.

1,80 μ.

1,60 μ.

1,58 μ.

2,02 μ.

2,00 μ.

1,72 μ.

1,70 μ.

1,84 μ.

1,82 μ.

1,62 μ.

1,60 μ.

Στη συνέχεια ο πήχης ανεβαίνει ανά 2 εκατοστά
26. Αντικαθιστούμε τους πίνακες με τα διαδοχικά ύψη τοποθέτησης του πήχυ στο άλμα επί κοντώ κατά τους
αγώνες Α΄, Β΄ και Γ΄ Φάσης με τον ακόλουθο πίνακα:
ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΥΨΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΗΧΗ ΣΤΟ ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
Κατά τους αγώνες στίβου όλων των Φάσεων
Αγόρια
Λυκείου

Κορίτσια
Λυκείου

Ταρτάν

Χώμα

Ταρτάν

Χώμα

2,90 μ.

2,80 μ.

3,00 μ.

2,90 μ.

2,00 μ.

1,90 μ.

3,10 μ.

3,00 μ.

2,10 μ.

2,00 μ.

Αγόρια
Γυμνασίου
Ταρτάν

Χώμα

2,30 μ.

2,20 μ.

Κορίτσια
Γυμνασίου
Ταρτάν

Χώμα
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Αγόρια
Λυκείου

Κορίτσια
Λυκείου

Αγόρια
Γυμνασίου

Ταρτάν

Xώμα

Ταρτάν

Xώμα

Ταρτάν

Xώμα

3,20 μ.

3,10 μ.

2,20 μ.

2,10 μ.

2,40 μ.

2,30 μ.

3,30 μ.

3,20 μ.

2,30 μ.

2,20 μ.

2,50 μ.

2,40 μ.

3,40 μ.

3,30 μ.

2,40 μ.

2,30 μ.

2,60 μ.

2,50 μ.

3,50 μ.

3,40 μ.

2,50 μ.

2,40 μ.

2,70 μ.

2,60 μ.

3,60 μ.

3,50 μ.

2,60 μ.

2,50 μ.

2,80 μ.

3,70 μ.

3,60 μ.

2,70 μ.

2,60 μ.

3,80 μ.

3,70 μ.

2,80 μ.

3,90 μ.

3,80 μ.

4,00 μ.

Κορίτσια
Γυμνασίου
Ταρτάν

Xώμα

2,70 μ.

1,80 μ.

1,70 μ.

2,90 μ.

2,80 μ.

1,90 μ.

1,80 μ.

2,70 μ.

3,00 μ.

2,90 μ.

2,00 μ.

1,90 μ.

2,90 μ.

2,80 μ.

3,10 μ.

3,00 μ.

2,10 μ.

2,00 μ.

3,90 μ.

3,00 μ.

2,90 μ.

3,20 μ.

3,10 μ.

2,20 μ.

2,10 μ.

4,10 μ.

4,00 μ.

3,10 μ.

3,00 μ.

3,30 μ.

3,20 μ.

2,30 μ.

2,20 μ.

4,20 μ.

4,10 μ.

3,20 μ.

3,10 μ.

3,40 μ.

3,30 μ.

2,40 μ.

2,30 μ.

4,30 μ.

4,20 μ.

3,30 μ.

3,20 μ.

3,50 μ.

3,40 μ.

2,50 μ.

2,40 μ.

4,40 μ.

4,30 μ.

3,35 μ.

3,25 μ.

3,60 μ.

3,50 μ.

2,60 μ.

2,50 μ.

4,50 μ.

4,40 μ.

3,40 μ.

3,30 μ.

3,70 μ.

3,60 μ.

2,70 μ.

2,60 μ.

4,55 μ.

4,45 μ.

3,45 μ.

3,35 μ.

3,80 μ.

3,70 μ.

2,80 μ.

2,70 μ.

4,60 μ.

4,50 μ.

3,50 μ.

3,40 μ.

3,90 μ.

3,80 μ.

2,90 μ.

2,80 μ.

4,65 μ.

4,55 μ.

3,55 μ.

3,45 μ.

4,00 μ.

3,90 μ.

3,00 μ.

2,90 μ.

4,70 μ.

4,60 μ.

3,60 μ.

3,50 μ.

4,05 μ.

3,95 μ.

3,05 μ.

2,95 μ.

4,75 μ.

4,65 μ.

3,65 μ.

3,55 μ.

4,10 μ.

4,00 μ.

3,10 μ.

3,00 μ.

4,80 μ.

4,70 μ.

3,70 μ.

3,60 μ.

4,15 μ.

4,05 μ.

3,15 μ.

3,05 μ.

Στη συνέχεια ο πήχης ανεβαίνει ανά 5 εκατοστά
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2006
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