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                                                                                                                  Aριθμ. Πρωτ.     141081/Γ4        

                                                                                                 

                                                                                                             ΦΕΚ  2794/τ. Β’/8-12-2011   

                                                                                                 

                                                                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ                                                                    

                                                                                  

 

 

 

      ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση της υπ. αριθμ. πρωτ. 112843/Γ4/14-10-2005 Υπουργικής 

Απόφασης με θέμα Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» 

      Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 2 και του άρθρου 63 του Ν. 1566/1985 «Δομή και 

Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 

167 τ.Α΄/30-9-1985 

 

2) Την Γ4/931/13-11-1986 κανονιστική απόφαση 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 αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες 

διατάξεις» 

 

4) Την υπ΄ αριθμ. 138580/H/2-12-2011(ΦΕΚ 2748/2-12-2011/τ.Β΄/) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή  

Χριστοφιλοπούλου.» 

 

  

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   

 

----- 

Ταχ. Δ/νση      : Α. Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη     : 151 80 – Μαρούσι 

Email                :physea@minedu.gov.gr 

Τηλέφωνο       : 210-3443516 

FAX                    : 210-3442210 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
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5) Την υπ΄ αριθμ. 112843/Γ4/14-10-2005( ΦΕΚ1497/τ.Β΄/01-11-2005) Υπουργική Απόφαση του 

ΥΠΕΠΘ «Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης »  

6) Την υπ΄ αριθμ. 2/62978/0022/19-12-2005 (ΦΕΚ1870/τ.Β΄/1-11-2005) Κοινή Υπουργική  

Απόφαση «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων »   

7) Την υπ.αριθμ.1755/Γ4/9-1-2006(ΦΕΚ 16/τ.Β΄/13-1-2006) Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΠΘ με 

την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η υπ΄ αριθμ.  112843/Γ4/14-10-2005 

Υπουργική Απόφαση. 

8) Την υπ.αριθμ.132571/Γ4/8-12-2006 (ΦΕΚ 1830/Τ.β΄/14-12-2006) με την οποία τροποποιήθηκε  

και συμπληρώθηκε η υπ΄ αριθμ.  112843/Γ4/14-10-2005 Υπουργική Απόφαση. 

9) Την υπ.αριθμ.29348/Γ4/16-3-2009 (ΦΕΚ 545/τ.Β΄/24-3-2009) ) με την οποία τροποποιήθηκε 

και συμπληρώθηκε η υπ΄αριθμ.  112843/Γ4/14-10-2005 Υπουργική Απόφαση. 

10) Την υπ΄αριθμ.27750/Γ4/10-3-2010 (Φ.Ε.Κ.365/τΒ΄/31-3-2010) Υπουργική Απόφαση  με την 

οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η υπ αριθμ 112843/Γ4/14-10-2005 Υπουργική 

Απόφαση. 

11) Την υπ΄ αριθμ. 2/91020/0020/29-12-2010 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με 

θέμα:  Εκτέλεση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011. 

12) Την υπ΄ αριθμ. 45379/Γ4/13-04-2011  (ΦΕΚ 582/τ.Β’/13-04-2011) Υπουργική Απόφαση με 

την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η υπ αριθμ 112843/Γ4/14-10-2005 Υπουργική 

Απόφαση. 

13) Το Π.Δ 113/2010 με θέμα : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 

14) 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 οικονομικού έτους. 

15)  Τις προτάσεις της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων (πράξη 3η
 
/22-11-

2011). 

16) Τη  νέα Εκπαιδευτική και  Διοικητική Δομή της Χώρας. 

17)Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στο δημόσιο. 

 

                                               Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

      Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε την υπ. αριθμ. πρωτ. 112843/Γ4/14-10-2005 Υπουργική 

Απόφαση ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/01-11-2005 ως εξής: 

Συμπληρώνουμε  την  παρ.2.1.2 ως ακολούθως: 

κ’ Η έγκριση διεξαγωγής αγώνων των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ.) σε αθλήματα μη 

ενταγμένα  στο πρόγραμμα των σχολικών αγώνων,μετά από σχετικά αιτήματα Ο.Ε.Σ.Α. 

καθώς και ο συντονισμός αγώνων ΑμεΑ  τα οποία μπορεί να εγκρίνονται και να 

διεξάγονται σε επίπεδο Περιφέρειας ,Νομού ή Δήμου μαζί με την διοργανώτρια 

Ο.Ε.Σ.Α.και με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥπΠΔΒΜΘ και όπου 

χρειάζεται των αντίστοιχων αθλητικών Ομοσπονδιών Ατόμων με Αναπηρίες ( ΑμεΑ. ) 

κάθε μορφής. 
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Συμπληρώνουμε  την  παρ.2.2.2 ως ακολούθως: 

η’ Οι διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α. για τις Γ’ φάσεις των Πανελλήνιων Σχολικών Πρωταθλημάτων 

Λυκείων συμπληρώνονται με δύο ( 2 )επιπλέον μέλη που ορίζει η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Σε περίπτωση που 

στο αντίστοιχο άθλημα υπάρχει μέλος στην Τεχνική Επιτροπή της Διεθνούς  Ομοσπονδίας 

Σχολικού Αθλητισμού ( I.S.F. ) είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει το ένα από τα δύο  μέλη.Τα 

μέλη που ορίζονται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. προστίθενται στην αντίστοιχη Ο.Ε.Σ.Α. της Γ’ Φάσης, 

αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της φάσης που προηγείται ( Β’ φάση ). 

θ’ η προκύρηξη διεξαγωγής αγώνων των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ.),μετά από σχετικό 

αίτημα της προς την Κ.Ο.Ε.Σ.Α., σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή Δήμου με την 

υποστήριξη της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥπΠΔΒΜΘ και όπου χρειάζεται των 

αντίστοιχων αθλητικών Ομοσπονδιών Ατόμων με Αναπηρίες ( ΑμεΑ. ) κάθε μορφής. 

 

Τροποποιούμε και αντικαθιστούμε την παρ.4.4.3.2 ως ακολούθως: 

     Οι  ομάδες που μετέχουν στη Γ’Φάση τοποθετούνται σε ταμπλό των οκτώ (8) (πίνακας 

Γ’ Φάσης ) κατόπιν κλήρωσης από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α ,στην οποία  μπορούν να παρίστανται 

εκπρόσωποι των ομάδων και αγωνίζονται σε ζευγάρια με το σύστημα του απλού 

αποκλεισμού ( νοκ-άουτ ). Οι αγώνες διεξάγονται σε αθλητικούς χώρους που ορίζονται 

από τις γηπεδούχες Ο.Ε.Σ.Α. σύμφωνα με την κλήρωση για κάθε άθλημα. Ακόμη η 

ορισθείσα Ο.Ε.Σ.Α. θα συντάξει το πρόγραμμα των αγώνων,ορίζοντας τον αθλητικό χώρο 

και την ακριβή ώρα διεξαγωγής του αγώνα. 

    Οι ομάδες από την Κύπρο ορίζονται υποχρεωτικά ως γηπεδούχοι και ως έδρα τους 

λογίζεται η έδρα της διοργάνωσης του τελικού γύρου ( final four ). 

    Σε περίπτωση μη συμμετοχής Κυπριακής ομάδος, συμμετέχει στη φάση αυτή μία 

επιπλέον ομάδα από έναν από τους επτά ( 7 ) ομίλους του πίνακα της Γ’ Φάσης κατά 

σειρά, για κάθε σχολικό έτος.Για το σχ.έτος 2011-2012 ορίζεται η δευτεραθλήτρια ομάδα 

από τον 1
ο
 όμιλο,για το σχ.έτος 2012-2013 η δευτεραθλήτρια ομάδα από τον 2

ο
 όμιλο 

κλπ. 

    

 Οι νικητές των ως άνω αγώνων πρoκρίνονται στoν επόμενo  γύρο ( final four ) και 

αγωνίζονται  σε ζευγάρια με το   σύστημα του απλού αποκλεισμού ( νοκ-άουτ ).Η 

κλήρωση και τα λοιπά οργανωτικά θέματα αποτελούν μέρος της σχετικής τεχνικής 

σύσκεψης πριν την έναρξη του final four. 

   Οι νικητές   αγωνίζονται στον Τελικό για τις θέσεις 1 και 2 και οι ηττημένοι αγωνίζονται 

στο Μικρό Τελικό για τις θέσεις 3 και 4. 
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θέση    (1)

 αγώνας (1) νικητής αγώνα (1)

θέση    (2)

 αγώνας (5) νικητής αγώνα (5)

θέση    (3)

 αγώνας (2) νικητής αγώνα (2)

θέση    (4)

 αγώνας (8)=Μεγάλος Τελικός

Νικητής 1ης και 2ης θέσης 

θέση   (5)

 αγώνας (3) νικητής αγώνα (3)

θέση   (6)

 αγώνας (6) νικητής αγώνα (6)

θέση   (7)

 αγώνας (4) νικητής αγώνα (4)

θέση (8) 

ηττηµένος  αγώνα (5)

 αγώνας (7)=ΜικρόςΤελικός Νικητής 3ης και 4ης θέσης 

ηττηµένος  αγώνα (6)

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ΦΑΣΗΣ 

ΤΑΜΠΛΟ ΤΩΝ ΟΚΤΩ 
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 Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την παρ.5.8 ως ακολουθως: 

   Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και 

μετά από εισήγηση της  Κ.Ο.Ε.Σ.Α. είναι δυνατόν να  τροποποιούνται  εγκαίρως οι 

διοργανώσεις οι φάσεις και τα προγράμματα των Σχολικών Πρωταθλημάτων και να 

προκηρύσσονται  τα αντίστοιχα Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα λαμβάνοντας 

υπόψη: 

 -τις διαθέσιμες πιστώσεις  

 -τις προτάσεις των Ομοσπονδιών (εδάφιο θ’ παρ.2.1.2 ) 

 -τις προυποθέσεις, τους όρους και τον αριθμό συμμετοχής μαθητών-μαθητριών στα 

αντίστοιχα Αθλήματα 

  -την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων 

Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε  την παράγραφο 11 ως ακολούθως: 

 Τροποποιούμε  και συμπληρώνουμε την παράγραφο 11.2.1 ως ακολούθως: 

κ΄         Μαθητές που µετεγγράφονται λόγω αλλαγής τύπου Λυκείου.  

κ΄.α΄.    Aπό   το   Γενικό  Λύκειο σε   Επαγγελµατικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή αντίστροφα. 

κ΄.β΄.   Από  Επαγγελµατικό Λύκειο  (ΕΠΑ.Λ.) σε άλλο Επαγγελµατικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ) ή  

άλλο ισότιµο τίτλο σπουδών, λόγω µη ύπαρξης τοµέα η ειδικότητας  ή κατάργησης τοµέα  

η  ειδικότητας. 

Συμπληρώνουμε την παράγραφο 11.5 ως ακολούθως: 

11.5     Τα προβλεπόµενα προνόµια για την εισαγωγή των µαθητών που διακρίθηκαν σε 

 Πανελληνίους  Σχολικούς Αγώνες καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα Νοµοθεσία. 

   Η  Απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

 

 
 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 
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Πίνακας Αποδεκτών : 

Περιφερειακούς ∆ιευθυντές Π. & ∆. Εκπαίδευσης της Χώρας 

∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (και πρώην Γραφεία Φυσικής Αγωγής) 

∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

Γυµνάσια, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. της Χώρας (µέσω των ∆ιευθύνσεων ∆.Ε.) 

 

 

Κοινοποίηση : 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού Κύπρου 

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού  

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 

Ελληνικές Αθλητικές Οµοσπονδίες (µέσω Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού) 

Ελληνική Οµοσπονδία Α.µε Α. 

Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή 

Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

Σχολικούς Συµβούλους Φυσικής Αγωγής 

Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Γονέων και Κηδεµόνων Μαθητών Ελλάδας 

Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής 

Ένωση Γυµναστών Βορείου Ελλάδας 

 

 

Εσωτερική διανοµή : 

Γραφείο κας Υπουργού, κ. ∆ιαµαντοπούλου Α. 

Γραφείο Αν. Υπουργού, κ. Αρβανιτόπουλου Κ. 

Γραφείο Υφυπουργού, κ. Χριστοφιλοπούλου Ε. 

Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα, κ. Κουλαϊδή Β. 

Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα, κ. Κοντογιάννη Μ. 

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων 

∆ιεύθυνση Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης 

∆ιεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης 

∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής 
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