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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 858
10 Απριλίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 48930/Γ4
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14−10−2005 (ΦΕΚ
1497/τ.Β΄/1−11−2005) Υπουργικής απόφασης με θέμα
«Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθ−
μιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
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» ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30−9−1985.
2) Την υπ’ αριθμ. 931/Γ4/13−11−1986 κανονιστική από−
φαση περί «Σχολικών Αθλητικών Εκδηλώσεων» (ΦΕΚ
99 τ.Β΄/26−2−1987) που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του
Ν. 1824/1988 ΦΕΚ 296 τ.Α΄/30−12−1988.
3) Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄/13−2−
2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιο−
λόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών,
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
4) Την υπ’ αριθμ. 76051/4−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2091 τ.Β΄)
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στoν Υφυπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Θεόδωρο
Παπαθεοδώρου».
5) Την υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14−10−2005 (ΦΕΚ 1497/τ.
Β΄/01−11−2005) υπουργική απόφαση του ΥΠΕΠΘ «Αθλη−
τικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
6) Την υπ’ αριθμ. 2/62978/0022/19−12−2005 (ΦΕΚ 1870/
τ.Β΄/1−11−2005) κοινή υπουργική απόφαση Δαπάνες Σχο−
λικών Αγώνων».
7) Την υπ’ αριθμ. 1755/Γ4/8−12−2006 (ΦΕΚ 1830/τ.Β΄/
14−12−2006) υπουργική απόφαση με την οποία τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/
14−10−2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/01−11−2005) υπουργική απόφαση.
8) Την υπ’ αριθμ. 132571/Γ4/8−12−2006 (ΦΕΚ 1830/τ.Β΄/
14−12−2006) υπουργική απόφαση με την οποία τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/
14−10−2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/01−11−2005) υπουργική απόφαση.

9) Την υπ’ αριθμ. 29348/Γ4/16−3−2009 (ΦΕΚ 545/τ.Β΄/
24−3−2009) υπουργική απόφαση με την οποία τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/
14−10−2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/01−11−2005) υπουργική απόφαση.
10) Την υπ’ αριθμ. 27750/Γ4/10−3−2010 (ΦΕΚ 3655/τ.Β΄/
31−3−2010) υπουργική απόφαση με την οποία τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/
14−10−2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/01−11−2005) υπουργική απόφαση.
11) Την υπ’ αριθμ. 2/91020/0020/29−12−2010 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την οποία τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/
14−10−2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/01−11−2005) υπουργική απόφαση.
12) Την υπ’ αριθμ. 45379/Γ4/13−04−2011 (ΦΕΚ 582/τ.Β΄/
13−4−2011) υπουργική απόφαση με την οποία τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/
14−10−2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/01−11−2005) υπουργική απόφαση.
13) Την υπ’ αριθμ. 141081/Γ4/8−12−2011 (ΦΕΚ 2794/
τ.Β΄/8−8−2011) υπουργική απόφαση με την οποία τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/
14−10−2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/01−11−2005) υπουργική απόφαση.
14) Την υπ’ αριθμ. 41871/Γ4/11−4−2012 (ΦΕΚ 1296/ τ.Β΄/13−
4−2012) υπουργική απόφαση με την οποία τροποποιήθη−
κε και συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14−10−2005
(ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/01−11−2005) υπουργική απόφαση.
15) Την υπ’αριθμ. 2/26371/0020/28−03−2011 απόφαση
του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: Διάθεση των
πιστώσεων της μείζονος κατηγορίας «καταναλωτικές
και σύνθετες δαπάνες» του προϋπολογισμού οικονο−
μικού έτους.
16) Τις προτάσεις της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτρο−
πής Σχολικών Αγώνων (πράξη 8η/18−3−2013).
17) Τη νέα εκπαιδευτική δομή της Χώρας.
18) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται επιπλέον δαπάνη στο Δημόσιο, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14−10−2005
υπουργική απόφαση «ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/01−11−2005» ως ακο−
λούθως:
Συμπληρώνεται το άρθρο 3 ως εξής:
3.8 Οι κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α. δύνανται να προκηρύσ−
σουν και να διοργανώνουν Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ΄ΑΣ για
τα Λύκεια της χώρας, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα
στα άρθρα 5 και 6 για τους αντίστοιχους αγώνες των
Γυμνασίων.
Τροποποιείται το άρθρο 4.3 «Ατομικά Αθλήματα μα−
θητών και μαθητριών Λυκείου» ως εξής:
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4.3.1 Τα ατομικά αθλήματα που μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές και μαθήτριες Λυκείου είναι:
α΄ Δρόμος επί ανωμάλου εδάφους [Μαθητών και Μαθητριών]
β΄ Κλασικός Αθλητισμός (Στίβος) [Μαθητών και Μαθητριών]
γ΄ Όλα τα λοιπά Ολυμπιακά Αθλήματα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.9.3 όπως τροποποιείται
σύμφωνα με την παρούσα.
Από τα παραπάνω αθλήματα δικαίωμα συμμετοχής κάθε μαθητής ή μαθήτρια έχει στο δρόμο επί ανωμάλου
εδάφους και σε ένα από τα υπόλοιπα.
4.3.2 Οι Φάσεις διεξαγωγής των ατομικών αθλημάτων Λυκείου είναι:
α΄ Α΄ Φάση: Αγώνες μεταξύ των πρωταθλητών των Λυκείων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
α α΄ Δρόμος επί ανωμάλου εδάφους
α β΄ Στίβος
α γ΄ Όλα τα λοιπά Ολυμπιακά Αθλήματα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.9.3 όπως τροποποι−
είται σύμφωνα με την παρούσα
β΄ Β΄ Φάση: Αγώνες μεταξύ των πρωταθλητών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ομίλους
β α΄ Στίβος
β β΄ Όλα τα λοιπά Ολυμπιακά Αθλήματα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.9.3 όπως τροποποι−
είται σύμφωνα με την παρούσα
γ΄ Γ΄ Φάση: Τελική Φάση Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων
γ α΄ Δρόμος επί ανωμάλου εδάφους (απευθείας από Α΄ Φάση)
γ β΄ Στίβος
γ γ΄ Όλα τα λοιπά Ολυμπιακά Αθλήματα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.9.3 όπως τροποποι−
είται σύμφωνα με την παρούσα
Με το παρόν τροποποιείται η παράγραφος 4.4.2.1 ως εξής:
Από το σχ. έτος 2013−14 θα ισχύει ο κάτωθι Πίνακας 1 με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που
αναγράφονται πρώτες ως γηπεδούχους.
Ανά σχολικό έτος οι γηπεδούχοι εναλλάσσονται.
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13
14
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ȁĮıȚșȓȠȣ-ȋĮȞȓȦȞ
ǾȡĮțȜİȓȠȣ-ȇİșȪȝȞȠȣ
ǹșȒȞĮȢ ǻǯAșȒȞĮȢ ǹǯ-

ȀİĳĮȜȜȘȞȓĮȢ - ǹȤĮȓĮȢ
ǾȜİȓĮȢ-ǽĮțȪȞșȠȣ
(-) ȂİııȘȞȓĮȢ
ǹȡțĮįȓĮȢ-ȁĮțȦȞȓĮȢ
ǻȣĲ.ǹĲĲȚțȒȢ-ȀȠȡȚȞșȓĮȢ
īǯ ǹșȒȞĮȢ -ǹȡȖȠȜȓįĮȢ

ȁİȣțȐįĮȢ-ǹȡĲĮȢ
ǿȦĮȞȞȓȞȦȞ-ĬİıʌȡȦĲȓĮȢ
ȀȑȡțȣȡĮȢ-ȆȡȑȕİȗĮȢ
ǹȚĲȦȜȠĮțĮȡȞĮȞȓĮȢ-ĭȦțȓįĮȢ
ȁȐȡȚıĮȢ-ȉȡȚțȐȜȦȞ
ȀĮȡįȓĲıĮȢ-ȂĮȖȞȘıȓĮȢ

ǲȕȡȠȣ-ȇȠįȩʌȘȢ
ǻȡȐȝĮȢ-ȄȐȞșȘȢ
ȀĮȕȐȜĮȢ-ȋĮȜțȚįȚțȒȢ

ǻȣĲ.Ĭİı/ȞȓțȘȢ-ȀȚȜțȓȢ

- ǾȝĮșȓĮȢ
ȀȠȗȐȞȘȢ-ȀĮıĲȠȡȚȐȢ
ȈİȡȡȫȞīȡİȕİȞȫȞ-ĭȜȫȡȚȞĮȢ
ȆȑȜȜĮȢ-ȆȚİȡȓĮȢ
ǹȞ.Ĭİı/ȞȓțȘȢ'-

-ǹȞ.ǹĲĲȚțȒȢ
ǼȪȕȠȚĮȢ-ǺȠȚȦĲȓĮȢ
ĭșȚȫĲȚįĮȢ- ǼȣȡȣĲĮȞȓĮȢ
Ǻ' ǹșȒȞĮȢ-

-ȀȣțȜȐįİȢ
ȆİȚȡĮȚȐ-ȁȑıȕȠȣ
ȈȐȝȠȣǻȦįİțĮȞȒıȦȞ-ȋȓȠȣ

1ȠȢ ǵȝȚȜȠȢ

2ȠȢ ǵȝȚȜȠȢ

3ȠȢ ǵȝȚȜȠȢ

4ȠȢ ǵȝȚȜȠȢ

5ȠȢ ǵȝȚȜȠȢ

ȀȣțȜȐįȦȞ-ȃȚțȘĲȒȢ(32)
ȈȐȝȠȣ-ȃȚțȘĲȒȢ (34)

ǹȞĮĲ.ǹĲĲȚțȒȢ-ȃȚțȘĲȒȢ(28)
ȃȚțȘĲȒȢ(29)-ǺǯǹșȒȞĮȢ

ǾȝĮșȓĮȢ-ȃȚțȘĲȒȢ(22)
ȈİȡȡȫȞ-ȃȚțȘĲȒȢ(24)
ȃȚțȘĲȒȢ (25)-ǹȞĮĲ.Ĭİı/ȞȓțȘȢ

ȃȚțȘĲȒȢ (17)- ȃȚțȘĲȒȢ (18)
ȃȚțȘĲȒȢ (19)- ȃȚțȘĲȒȢ (20)

ȃȚțȘĲȒȢ (11)- ȃȚțȘĲȒȢ (12)
ȃȚțȘĲȒȢ (13)- ȃȚțȘĲȒȢ (14)
ȃȚțȘĲȒȢ (15)- ȃȚțȘĲȒȢ (16)

ȃȚțȘĲȒȢ(5)- ȃȚțȘĲȒȢ (6)
ȂİııȘȞȓĮȢ - ȃȚțȘĲȒȢ (8)
ȃȚțȘĲȒȢ (9)- ȃȚțȘĲȒȢ(10)

ȃȚțȘĲȒȢ (1)-ȃȚțȘĲȒȢ (2)
ǹșȒȞĮȢ ǻ'-ǹșȒȞĮȢ ǹ'

īȪȡȠȢ 2ȠȢ

ȃȚțȘĲȒȢ (45)- ȃȚțȘĲȒȢ (46)

ȃȚțȘĲȒȢ (40)- ȃȚțȘĲȒȢ (41)

ȃȚțȘĲȒȢ (37)- ȃȚțȘĲȒȢ (38)

īȪȡȠȢ 3ȠȢ

54

53

52

ǹȖȫȞĮȢ

ȃȚțȘĲȒȢ (50)- ȃȚțȘĲȒȢ (51)

ȃȚțȘĲȒȢ (48)- ȃȚțȘĲȒȢ (49)

ȃȚțȘĲȒȢ (47)- ȃȚțȘĲȒȢ (54)

ȃȚțȘĲȒȢ (44)- ȃȚțȘĲȒȢ (43)

ȃȚțȘĲȒȢ (42)- ȃȚțȘĲȒȢ (53)

ȃȚțȘĲȒȢ (39)-ȃȚțȘĲȒȢ (52)

ȃȚțȘĲȒȢ (36)-ȃȚțȘĲȒȢ (35)

īȪȡȠȢ 4ȠȢ

(ȅȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮȖȫȞİȢ șĮ įȚİȟĮȤșȠȪȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.4.2 ĲȘȢ 112843/ī4/14-10-2005 ȊʌȠȣȡȖȚțȒȢ ǹʌȩĳĮıȘȢ ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ țĮȚ ıȣȝʌȜȘȡȫșȘțİ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ. 3 ĲȘȢ
132571/ī4/8-12-2006 ȊʌȠȣȡȖȚțȒȢ ǹʌȩĳĮıȘȢ

50
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45
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40
41
42

37
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39

35
36

ǹȖȫȞĮȢ

ȈȘȝİȓȦıȘ: ȅȚ ȃȠȝȠȓ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ʌȡȫĲȠȚ șĮ İȓȞĮȚ ȑįȡİȢ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ ĮȖȫȞȦȞ.

ǹȖȫȞĮȢ
1
2
3
4

6ȠȢ ǵȝȚȜȠȢ

7ȠȢ ǵȝȚȜȠȢ

īȪȡȠȢ 1ȠȢ

ȆȓȞĮțĮȢ 1 ǹȖȫȞȦȞ ȅȝĮįȚțȫȞ ǹșȜȘȝȐĲȦȞ ǺǯĭȐıȘȢ ȈȤȠȜȚțȠȪ ǲĲȠȣȢ 2013-2014
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Ειδικά στον 7ο Όμιλο, επειδή υπάρχει δυσκολία μετακινήσεων, από το σχολικό έτος 2013 – 2014, όλοι οι αγώ−
νες του κάθε αθλήματος θα διεξάγονται στον Πειραιά σε συνεχόμενες ημέρες σύμφωνα με το πρόγραμμα της
προηγούμενης κλήρωσης1.
Με το παρόν τροποποιείται ο πίνακας 4 της παρ. 4.9.1.1 ως εξής:
Πίνακας 4ος
Πίνακας Αγωνισμάτων Κλασσικού Αθλητισμού Λυκείου
και όρια για συμμετοχή στην Α΄ Φάση
Αγωνίσματα

Αγόρια
Ταρτάν

Κορίτσια
Χώμα

Ταρτάν

Χώμα

100 μ.

12΄΄ 20

12΄΄ 30

13΄΄ 80

13΄΄ 90

200 μ.

24΄΄ 80

25΄΄ 00

29΄΄ 50

29΄΄ 70

400 μ

55΄΄ 60

56΄΄ 00

1΄ 06΄΄ 60

1΄ 07΄΄ 00

800 μ.

2΄ 13΄΄ 00

2΄ 15΄΄ 00

2΄ 40΄΄ 00

2΄ 42΄΄ 00

1.500 μ.

4΄ 35΄΄ 00

4΄ 40΄΄ 00

6΄ 05΄΄ 00

6΄ 10΄΄ 00

3.000 μ.

9΄ 50΄΄ 00

10΄ 00΄΄ 00

13΄ 30΄΄ 00

13΄ 40΄΄ 00

19΄΄ 00

19΄΄ 20

1΄ 14΄΄ 60

1΄ 15΄΄ 00

100 μ. εμπόδια
110 μ. εμπόδια

18΄΄ 30

18΄΄ 50

400 μ. εμπόδια

1΄ 04΄΄ 60

1΄ 05΄΄ 60

2.000 μ. φυσ. εμπ.

7΄ 50΄΄ 00

8΄ 00΄΄ 00

5.000 μ. βάδην
10.000 μ. βάδην

9’ 14’’ 00

9’ 20’’ 00

32΄ 30΄΄ 00

32΄ 45΄΄ 00

61΄ 00΄΄ 00

61΄ 30΄΄ 00

6,00 μ.

5,90 μ.

4,80 μ.

4,70 μ.

12,00 μ.

11,80 μ.

10,00 μ.

9,80 μ.

1,70 μ.

1,65 μ.

1,45 μ.

1,40 μ.

Μήκος
Τριπλούν
Ύψος
Επί κοντώ

3,10 μ.

3,00 μ.

2,40 μ.

2,30 μ.

Σφαίρα

11,00 μ.

11,00 μ.

8,60 μ.

8,60 μ.

Δίσκος

30,00 μ.

30,00 μ.

28,00 μ.

28,00 μ.

Ακόντιο

33,00 μ.

32,00 μ.

28,00 μ.

28,00 μ.

Σφύρα

35,00 μ.

35,00 μ.

26,00 μ.

26,00 μ.

* 3.650 β.

* 3.550 β.

Έπταθλο
Όκταθλο

* 4.400 β.

* 4.300 β.

* Προκρίνονται απευθείας στην Β΄ Φάση
Με το παρόν τροποποιείται ο πίνακας 6 της παρ. 4. 9. 1. 2. ως εξής:
Πίνακας 6ος
Πίνακας Αγωνισμάτων Κλασσικού Αθλητισμού Λυκείου
και όρια για συμμετοχή στην Β΄ Φάση

Αγωνίσματα

Αγόρια

Κορίτσια

Ταρτάν

Ταρτάν

Χρονομ.

Χρονομ.

Χειρός

Χειρός

100 μ.

11΄΄ 70

13΄΄ 00

200 μ.

24΄΄ 30

27΄΄ 00

400 μ

53΄΄ 00

1΄ 03΄΄ 00

800 μ.

2΄ 05΄΄ 00

2΄ 30΄΄ 00

1.500 μ.

4΄ 24΄΄ 00

5΄ 12΄΄ 00

1 Όπως συμπληρώθηκε με την § 3 της 132571/Γ4/8−12−2006 Υπουργικής απόφασης.
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3.000 μ.

9΄ 50΄΄ 00

100 μ. εμποδ.
110 μ. εμποδ.

16΄΄ 40
16΄΄ 30

400 μ. εμποδ.

1΄ 00΄΄ 50

2.000 μ. φυσ. εμπ.

7΄ 20΄΄ 00

5.000 μ. βάδην
10.000 μ. βάδην
Μήκος

12΄ 00΄΄ 00

1΄ 06΄΄ 00
8’50’00
30΄ 00΄΄ 00

55΄ 00΄΄ 00
6,10 μ.

5,00 μ.

12,80 μ.

10,80 μ.

Ύψος

1,84 μ.

1,55 μ.

Επι κοντώ

3,80 μ.

2,90 μ.

Σφαίρα

14,,00 μ.

11,80 μ.

Δίσκος

40,00 μ.

32,00 μ.

Τριπλούν

Ακόντιο

49,00 μ.

37,00 μ.

Σφύρα

50,00 μ.

43,00 μ.

Έπταθλο
Όκταθλο

3.400 β.
4.100 β.

Με το παρόν τροποποιείται η παράγραφος 4.9.1.3.
Αγώνες Γ΄ Φάσης του Κλασσικού Αθλητισμού ως εξής:
Οι αγώνες διεξάγονται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και την
Ο.Ε.Σ.Α. που έχει ορισθεί για τους αγώνες αυτούς. Με−
τέχουν σε κάθε αγώνισμα συνολικά 8 άτομα (για τα
δρομικά αγωνίσματα) και 12 άτομα (για τα άλματα, τις
ρίψεις και τα σύνθετα αγωνίσματα) ως εξής:
α) Ο πρώτος αθλητής και η πρώτη αθλήτρια κάθε
ομίλου της Β΄ Φάσης (πίνακας 5), εφόσον έχουν υπερβεί
το όριο του πίνακα 6 Α,
β) ένας αθλητής και μία αθλήτρια από την Κύπρο.
γ) Σε περίπτωση που σε κάποιο αγώνισμα δεν έχουν
υπερβεί το όριο του πίνακα 6Α όλοι οι πρωταθλητές
των ομίλων της Β΄ Φάσης, η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. με απόφασή της
δύναται να συμπληρώνει τους οκτώ (8) ή ειδικά για τα
άλματα, τις ρίψεις και τα σύνθετα αγωνίσματα τους
δώδεκα(12) προκρινόμενους του αγωνίσματος στη Γ΄
Φάση με τις καλύτερες επόμενες επιδόσεις όλων των
ομίλων της Β΄ Φάσης (υπολογιζόμενων στην οκτάδα ή
τη δωδεκάδα των αθλητών− αθλητριών από την Κύπρο)
, με την προϋπόθεση της επίτευξης των ορίων του πί−
νακα 6Α. Σε κάθε περίπτωση ως επίδοση τόσο για την
πρόκριση αθλητή – αθλήτριας όσο και για την υπέρβαση
του προβλεπόμενου ορίου του πίνακα 6 Α, υπολογίζεται
μόνο η επίδοση που έχει επιτευχθεί κατά τη Β΄ Φάση.
δ) Σε περίπτωση που σε κάποιο αγώνισμα δεν έχουν
υπερβεί το όριο του πίνακα 6Α συνολικά επτά (7) αθλη−
τές στα δρομικά και έντεκα (11) στα άλματα, τις ρίψεις
και τα σύνθετα αγωνίσματα, η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. με απόφασή
της δύναται να συμπληρώνει τους ανωτέρω αριθμούς
του αντίστοιχου αγωνίσματος στη Γ΄ Φάση με τις κα−
λύτερες επόμενες επιδόσεις όλων των ομίλων της Β΄
Φάσης.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας (για τις περιπτώσεις γ και δ
ανωτέρω) στις επιδόσεις αθλητών ή αθλητριών σε κά−
ποιο αγώνισμα συνυπολογίζονται τα υπόλοιπα στοιχεία
του αγώνα π.χ. άνεμος, ανάλυση Φώτο−φίνις, αριθμός

προσπαθειών αλμάτων − όπου προβλέπεται, δεύτερη
ή τρίτη κλπ επίδοση στις ρίψεις και τα άλματα − όπου
προβλέπεται κλπ. Εάν παρόλα αυτά παραμένει η ισο−
βαθμία με αποτέλεσμα να προκρίνονται στη Γ’ Φάση
περισσότεροι των θέσεων που απομένουν στα γ και δ
ανωτέρω, προκρίνονται όσοι ή όσες έχουν καλύτερες
δεύτερες, τρίτες κ.ο.κ. επιδόσεις (ή προσπάθειες όπου
εφαρμόζεται) στη Β΄ Φάση των Αγώνων αντίστοιχα. Σε
περίπτωση νέας ισοβαθμίας ή αδυναμίας σύγκρισης
των επιδόσεων ή των προσπαθειών η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. διεξάγει
κλήρωση για την πρόκριση στη Γ’ Φάση.
ε) Σε περίπτωση μη συμμετοχής σε αγώνισμα Κύπριου
αθλητή, οι συνολικά προκρινόμενοι από τη Β΄ στη Γ’
Φάση των αντίστοιχων αγωνισμάτων των Πανελληνίων
Αγώνων Στίβου Λυκείων αυξάνονται κατά ένα.
στ) Οι αθλητές−τριες των σύνθετων αγωνισμάτων
(όκταθλο – έπταθλο) αγωνίζονται απευθείας στους
αγώνες της Β΄ φάσης μετά από έγκριση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.
εφόσον υπάρχει εισήγηση των κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α.
Εφόσον οι συμμετέχοντες−ουσες μαθητές−τριες στα
ανωτέρω αγωνίσματα δεν υπερβαίνουν τους δώδεκα
(12) από όλους τους ομίλους της Β΄ φάσης, συμπερι−
λαμβανομένων και των μαθητών−τριών από την Κύπρο,
προκρίνονται απευθείας στην Γ’ φάση των ανωτέρω
αγωνισμάτων λόγω της φύσης του αγωνίσματος (υπερ−
βολική καταπόνηση του οργανισμού των μαθητών−τρι−
ών). Απαραίτητη προϋπόθεση για την διεξαγωγή της Γ’
Φάσης στα σύνθετα αγωνίσματα σε αυτή την περίπτω−
ση είναι η ύπαρξη τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητών−τρι−
ών μη συμπεριλαμβανομένων των μαθητών−τριών από
την Κύπρο. Η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. δύναται, όταν υπάρχει έλλειψη
χρόνου μεταξύ των Β΄ και Γ’ φάσεων – και συνεπώς
αδυναμία αποκατάστασης του οργανισμού για τους
αθλητές−τριες των συνθέτων – συνυπολογίζοντας το
σύνολο των συμμετεχόντων σε κάθε ένα αγώνισμα και
την εύρυθμη διεξαγωγή της Γ’ Φάσης, να αποφασίζει
την απευθείας πρόκριση στη Γ’ Φάση.
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Οι καταστάσεις των μαθητών και μαθητριών που θα λάβουν μέρος στους αγώνες της Φάσης αυτής, συντάσ−
σονται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., σύμφωνα με την κατάταξη και επίδοση των μαθητών
και μαθητριών στους αγώνες Β΄ Φάσης (αγώνες Περιφέρειας) όλων των ομίλων.
Με το παρόν τροποποιείται ο πίνακας 5 ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 5ος «ΟΜΙΛΟΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Β΄ ΦΑΣΗ»
1ος ΟΜΙΛΟΣ

2ος ΟΜΙΛΟΣ

3ος ΟΜΙΛΟΣ

4ος ΟΜΙΛΟΣ

5ος ΟΜΙΛΟΣ

6ος ΟΜΙΛΟΣ

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΧΑΙΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΡΤΑΣ

Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΧΙΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΒΡΟΥ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΜΟΥ

ΗΛΕΙΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΡΑΜΑΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΒΟΙΩΤΙΑ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

Οι αγώνες της Γ΄ Φάσης θα διεξάγονται σε δύο ημέρες.
Με το παρόν τροποποιείται ο πίνακας ορίων για συμμετοχή στην Γ’ φάση του Στίβου ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 6A ΟΡΙΑ ΣΤΙΒΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Γ' ΦΑΣΗ
ΑΓΩΝΕΣ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕ ΤΑΡΤΑΝ, ΦΩΤΟΦΙΝΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

100 μ.

11΄΄54

12΄΄94

200 μ.

24΄΄00

26΄΄ 74

400 μ

52΄΄40

1΄ 02΄΄ 14

800 μ.

2΄03΄΄54

2΄ 27΄΄ 00

1.500 μ.

4΄21΄΄94

5΄ 06΄΄ 00

3.000 μ.

9΄45΄΄00

11΄50΄΄00

100 μ. εμπόδια

16΄΄ 14

110 μ. εμπόδια

16΄΄04

400 μ. εμπόδια

59΄54

1΄12΄΄04

2.000μ.φυσικά εμπόδια

7΄02΄΄00

8’30’’00

5.000 μ. βάδην

29΄ 30΄΄ 00

10.000 μ.βάδην

54΄30΄΄00

Μήκος

6,30μ

5,20 μ.

Τριπλούν

13,10μ

11,00 μ.

Ύψος

1,85 μ.

1,56 μ.

Επι κοντώ

3,90 μ.

3,00μ

Σφαίρα

14,50μ

12,30 μ.

Δίσκος

42,00 μ.

33,00 μ. .

Ακόντιο

50,00 μ.

38,00 μ

Σφύρα

51,00μ

44,00 μ.

Έπταθλο
Όκταθλο

3.500 β.
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Με το παρόν τροποποιoύνται τα άρθρα 4.9.3, 4.9.4,
4.9.5, 4.9.6, 4.9.7, 4.9.8 και 4.9.9 ως εξής:
4.9.3.
Για όλα τα Ολυμπιακά Αθλήματα πλην του Κλασσικού
Αθλητισμού, της Καλαθοσφαίρισης, του Ποδοσφαίρου,
της Πετοσφαίρισης και της Χειροσφαίρισης, ισχύουν
τα παρακάτω:
α) Οι αγώνες διοργανώνονται χωρίς κόστος για τον
κρατικό προϋπολογισμό, με εξαίρεση τις απαραίτητες
μετακινήσεις και αποζημιώσεις των μελών, των αγωνό−
δικων, ελλανόδικων, οργανωτικών κλπ. επιτροπών που
ορίζονται από την ΚΟΕΣΑ ή τις κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α. Οι
συμμετέχοντες και οι συνοδοί τους καλύπτουν οι ίδιοι
τα όποια έξοδα τους. Οι αγώνες στα ανωτέρω Αθλή−
ματα διοργανώνονται μετά από προκήρυξη που εκδίδει
η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Οι αγώνες μπορούν να συνδιοργανώνονται
με την οικεία Αθλητική Ομοσπονδία.
β) Σε όλες τις φάσεις που απαιτούνται αγωνόδικες,
ελλανόδικες, οργανωτικές ή άλλες επιτροπές η πλει−
οψηφία των μελών ορίζεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., προ−
κειμένου ο οργανωτικός έλεγχος να παραμείνει στη
δικαιοδοσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Με το παρόν τροποποιείται η παράγραφος 5.3.2 ως
εξής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και οι
μαθήτριες του σχολείου. Οι Εκπαιδευτικοί Φ.Α. του σχο−
λείου πριν και κατά την διάρκεια των αγώνων συντονί−
ζουν και υποστηρίζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες
που συμμετέχουν.
Με το παρόν συμπληρώνεται στο τέλος της παρα−
γράφου 5.4 το εξής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και οι
μαθήτριες του σχολείου και οι ίδιοι διαμορφώνουν τις
ομάδες τους σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη. Οι
Εκπαιδευτικοί Φ.Α. του σχολείου πριν και κατά την δι−
άρκεια των αγώνων συντονίζουν και υποστηρίζουν τους
μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν.
Με το παρόν καταργούνται οι παράγραφοι 5.7.1, 5.7.2,
5.7.3 και 5.7.4.
Με το παρόν συμπληρώνεται το άρθρο5.8 «Τρόπος
διεξαγωγής Ατομικών Αθλημάτων» ως εξής:
Για τους Σχολικούς Αγώνες των Γυμνασίων, με απόφαση
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού και μετά από εισήγηση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α. είναι
δυνατόν να τροποποιούνται εγκαίρως οι διοργανώσεις οι
φάσεις και τα προγράμματα των Σχολικών Πρωταθλημά−
των και να προκηρύσσονται τα αντίστοιχα Πανελλήνια
Σχολικά Πρωταθλήματα λαμβάνοντας υπόψη:
— τις διαθέσιμες πιστώσεις
— τις προτάσεις των Ομοσπονδιών (εδάφιο θ΄ παρ.2.1.2)
— τις προϋποθέσεις, τους όρους και τον αριθμό συμ−
μετοχής μαθητών−μαθητριών στα αντίστοιχα Αθλήματα
— την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις οι σχολικοί αγώνες
των Γυμνασίων διεξάγονται σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στα άρθρα 5 και 6.
Με το παρόν τροποποιούνται οι παράγραφοι 6.1.1, 6.1.2
και 6.1.3 ως εξής:
6.1.1 Οι ενδοσχολικοί αγώνες διοργανώνονται μετά
από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. Τα αθλή−
ματα και ο τρόπος διοργάνωσης είναι στην ευχέρεια
των καθηγητών Φυσικής Αγωγής του σχολείου και του
συλλόγου διδασκόντων.
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Σε κάθε άλλη περίπτωση οι σχολικοί αγώνες Γυμνασί−
ων διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσης.
Με το παρόν αλλάζει η αρίθμηση και το εδάφιο 6.1.4
γίνεται 6.1.2.
Με το παρόν συμπληρώνεται η παράγραφος 8.1 ως
εξής:
ε) Στους ενδοσχολικούς αγώνες, καθώς και στους
αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ΄ΑΣ Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυ−
κείων για όλα τα αθλήματα, μαθητές και μαθήτριες
που διαθέτουν έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,
στο οποίο αναφέρεται ΝΑΙ (χωρίς προϋποθέσεις) στο
πεδίο «Μπορεί να πάρει μέρος σε όλες τις σχολικές
δραστηριότητες », το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
μπορεί να αντικαταστήσει τη «Βεβαίωση Ιατρού» του
αρ.8.1.α για διάστημα ενός έτους από την έκδοση του.
Με το παρόν καταργούνται οι παράγραφοι 5.8.1, 5.8.2,
5.8.3, 5.8.4, 5.8.5, 5.8.6, 5.9, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4,
6.2.5, 6.2.6, 10.16, 10.16.1, 10.16.2, 10.16.3.
Με το παρόν τροποποιείται το εδάφιο 11.2.1 ως εξής:
11.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής με ομάδα Λυκείου σε ομα−
δικό άθλημα έχουν όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθή−
τριες που φοιτούν στο Λύκειο αυτό με πρώτη κανονική
εγγραφή από την Α΄ τάξη, σύμφωνα με το Προεδρικό
διάταγμα 104/1979 (Φ.Ε.Κ. 23 τ.Α΄/7−2−1979). Μαθητής ή
μαθήτρια που προέρχεται από μετεγγραφή δεν μπορεί
να λάβει μέρος σε ομαδικό άθλημα κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους που πραγματοποιήθηκε η μετεγγραφή,
εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α΄. Αν μετοίκησε και η νέα κατοικία ευρίσκεται σε
απόσταση που καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη
την μετακίνησή του στο Λύκειο από όπου πήρε μετεγ−
γραφή. Η μετοίκηση αυτή πρέπει να αποδεικνύεται με
τα κατάλληλα έγγραφα. Για τη συμμετοχή αποφασίζει
η οικεία ΟΕΣΑ.
β΄ Αν η μετεγγραφή οφείλεται σε παλιννόστηση Ελλη−
νόπαιδος από σχολείο του εξωτερικού. Στην περίπτωση
αυτή θα πρέπει να έχει φοιτήσει σε σχολείο ή σχολεία
του εξωτερικού διαδοχικά για τουλάχιστον δύο (2) συ−
νεχόμενα σχολικά έτη.
γ΄ Αν η μετεγγραφή οφείλεται σε κατάργηση η ανα−
στολή τμήματος κατεύθυνσης ή τμήματος σχολείου και
υποχρεωτικής μετεγγραφής σε Λύκειο.
δ΄ Αν η μετεγγραφή οφείλεται σε υπηρεσιακή ανάγκη,
σε περίπτωση κατάργησης Λυκείου, ιδρύσεως Λυκείου
ή υπεραριθμίας μαθητών σε Λύκειο και υποχρεωτικής
μετεγγραφής σε άλλο Λύκειο.
ε΄ Να φοιτούσε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος
στην Γ΄ τάξη Γυμνασίου και μετεγγράφη στην Α΄ τάξη
Λυκείου για να φοιτήσει σε Ειδικό Τμήμα Αθλητικής
Διευκόλυνσης ( Ε.Τ.Α.Δ.) εφόσον η μετεγγραφή έγινε
μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου.
στ΄ Αν η μετεγγραφή έγινε στην Β΄ ή Γ΄ τάξη Λυκείου
για να φοιτήσει σε Ειδικό Τμήμα Αθλητικής Διευκό−
λυνσης ( Ε.Τ.Α.Δ.) εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
της Γ4/1206/16−6−1995 Υπουργικής απόφασης, «περί
Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου»,
(Φ.Ε.Κ. 581/τ.Β΄/4−7−1995), όπως τροποποιήθηκε και συμ−
πληρώθηκε με την αριθ. Γ4/1825/27−9−1995 υπουργική
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 826/τ.Β΄/29−9−1995) και εφόσον η με−
τεγγραφή έγινε μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου.
ζ΄ Αν η μετεγγραφή έγινε σε Πρότυπο ή Πειραματικό
Λύκειο.
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η΄ Αν φοιτούσε σε Τμήμα Αθλητικής Διευκόλυνσης
Γυμνασίου (Τ.Α.Δ.) το δε Απολυτήριο μετά την αποφοί−
τησή του διαβιβάστηκε υπηρεσιακά σε Ενιαίο Λύκειο
αντίστοιχο με το Γυμνάσιο του Τ.Α.Δ. και στην συνέ−
χεια ο μαθητής πήρε μετεγγραφή για το Ενιαίο Λύκειο
στο οποίο ανήκει χωροταξικά. Στην περίπτωση αυτή η
μετεγγραφή πρέπει να έχει γίνει πριν από την ημέρα
έναρξης των μαθημάτων.
θ΄ Μαθητές που μετεγγράφονται λόγω αλλαγής τύπου
Λυκείου.
θ΄.α΄. Aπό Γενικό Λύκειο σε Επαγγελματικό Λύκειο
(ΕΠΑ.Λ.) ή αντίστροφα.
θ΄.β΄. Από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) σε άλλο
Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ) ή άλλο με ισότιμο τίτλο
σπουδών, λόγω μη ύπαρξης τομέα η ειδικότητας ή κα−
τάργησης τομέα η ειδικότητας.
θ΄. γ΄. Από Εκκλησιαστικό, Μουσικό, Πειραματικό Λύκειο
σε άλλο Γενικό Λύκειο.
ι΄ Μαθητές που μεταγράφονται από ένα Λύκειο σε
άλλο χωρίς να έχουν φοιτήσει στο πρώτο. Απαραίτητη

προϋπόθεση η μεταγραφή να έχει ολοκληρωθεί πριν
την έναρξη του σχολικού έτους.
κ΄ Αν η μεταγραφή έγινε από Ιδιωτικό Σχολείο σε
Δημόσιο Λύκειο κάθε Τύπου.
λ΄ Όταν παρέλθει το σχολικό έτος κατά το οποίο
πραγματοποιείται η μεταγραφή.
Με το παρόν τροποποιείται το άρθρο: 16.2 «Μετακινή−
σεις Αθλητικών Ομάδων» ως εξής:
Για τις μετακινήσεις όλων των αθλητικών σχολικών
ομάδων και αποστολών, εντός και εκτός ορίων της
οικείας Διεύθυνσης Β΄/θμιας Εκπαίδευσης η έγκριση
μετακίνησης υπογράφεται από τον οικείο Διευθυντή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 10 Απριλίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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