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     ΘΕΜΑ:  « Προκήρυξη  αγώνων  Πετοσφαίρισης  μαθητών-μαθητριών  Δημοτικών σχολείων  
Σχολικού  Έτους  2009-2010 »

Η  Οργανωτική  Επιτροπή  Σχολικών  Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) της  Δ/νσης  Δ. Ε.  Δωδεκανήσου, 
έχοντας υπόψη: 1. τη Γ4/112843/14-10-2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β/1-11-05 ) Απόφαση  του  ΥΠ.Ε.Π.Θ. « Περί 
Αθλητικών  Δραστηριοτήτων  των  Σχολείων  Δ/θμιας & Π/θμιας  Εκπ/σης » όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις 1755/Γ4/9-1-2006 (16/τ.Β/13-1-06) και 132571/Γ4/8-12-2006 (1830/τ.Β/14-12-06) 
Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και με την 2/62978/0022/19-12-2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1870/τ.Β/30-12-05 και 
ΦΕΚ 200/τ.Β/13-02-06) και  2. το με αρ. πρωτ. 1278921/Γ4/6-10-2008 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής 
Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ « Προγραμματισμός Μαθητικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Σχολικού Έτους 
2008 – 2009 »

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
τους αγώνες Πετοσφαίρισης μαθητών-μαθητριών μεταξύ των Δημοτικών Σχολείων της  Δ/νσης  Π.Ε.  
Δωδεκανήσου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α.  Στους αγώνες μετέχουν  μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης που έχουν γεννηθεί τα έτη 1998, 1999 και 2000.
Β. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή μαθητών σε δύο ( 2 ) ομαδικά αθλήματα εκτός εάν στο Σχολείο φοιτούν 
μαθητές και μαθήτριες λιγότεροι από τους 120. 
Όλοι οι μαθητές των ομάδων θα φέρουν ομοιόμορφη στολή του Σχολείου με ανάλογους αριθμούς και 
χωρίς διαφημίσεις. Ο αριθμός δε των μαθητών  που μετέχουν στη Πετοσφαίριση  είναι  έξι (6).   

ΣΥΝΟΔΟΙ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ
α) Την κάθε σχολική ομάδα, στην κάθε φάση, συνοδεύει Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ή Καθηγητής 
άλλης ειδικότητας που υπηρετούν στο σχολείο ή Γονέας και οι οποίοι ορίζονται από το Διευθυντή του 
σχολείου. 
β) Σε περίπτωση που κανείς από τους παραπάνω δεν δέχεται τη συνοδεία, τότε η Ο.Ε.Σ.Α. μπορεί να 
ορίσει συνοδό που υπηρετεί σε άλλο Δημόσιο Σχολείο της Δ/νσης.
γ) Στον αγωνιστικό χώρο θα παρευρίσκεται μόνο ο Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ή άλλος Καθηγητής του 
Σχολείου ή Καθηγητής Φ.Α. που έχει ορισθεί από την Ο.Ε.Σ.Α  και θα εκτελεί χρέη προπονητή. Σε 
περίπτωση που συνοδός έχει ορισθεί από το Διευθυντή του Σχολείου, Γονέας ή Κηδεμόνας, αυτός δεν 
επιτρέπεται να ευρίσκεται στον ειδικό χώρο ( πάγκο της ομάδας ).
δ)  Ομάδα χωρίς συνοδό δεν δύναται να συμμετάσχει στους αγώνες.
ε)  Οι συνοδοί των ομάδων είναι υπεύθυνοι για την κόσμια συμπεριφορά των μαθητών πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά τον αγώνα. Σχολείο που θα δημιουργήσει επεισόδια ή φθορές στον αγωνιστικό χώρο 
θα τιμωρηθεί με αποκλεισμό και θα υποχρεωθεί να αποκαταστήσει τις φθορές.
♦ Οι συνοδοί Καθηγητές είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.

Όλα τα Δημοτικά Σχολεία
 της Δ/νσης Π.Ε. Δωδεκανήσου



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟΥΣ  ΑΓΩΝΕΣ

Για τη συμμετοχή μαθητών είναι απαραίτητη η προσκόμιση από το συνοδό των παρακάτω 
δικαιολογητικών:
α) Αθλητική μαθητική ταυτότητα ( υπόδειγμα 1 ) η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται από το Δ/ντή 
του Σχολείου.
β) Ιατρική βεβαίωση η οποία συμπληρώνεται στην αθλητική μαθητική ταυτότητα ή επισυνάπτεται σε 
αυτή και πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει το εξάμηνο από την ημέρα του αγώνα.
Δεν θα γίνουν αποδεκτά τα Ατομικά Δελτία Υγείας των μαθητών – τριών ως Ιατρική Βεβαίωση γιατί 
σύμφωνα με την αρ. 58410/Γ4/14-6-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι απόρρητα έγγραφα, μη 
ανακοινώσιμα.
Η Ιατρική Βεβαίωση συμπληρώνεται από τον ιατρό πάνω στη Μαθητική Ταυτότητα και θα πρέπει 
απαραιτήτως να υπάρχει ημερομηνία εξέτασης του μαθητή –τριας ανεξάρτητα από την ημερομηνία 
υπογραφής της Μαθητικής Ταυτότητας από το Διευθυντή του Σχολείου.
 γ) Κατάσταση συμμετοχής του Σχολείου ( Υπόδειγμα 6) με συμπληρωμένα τα ζητούμενα στοιχεία.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ
Στους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί του αθλήματος του και οι ειδικές διατάξεις της 

προκήρυξης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που σε κάθε περίπτωση αντίθεσης με τους κανονισμούς αθλημάτων και 
πρωταθλημάτων υπερτερούν έναντι κάθε άλλης διάταξης. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο ( 2 ) 
νικηφόρα σετ των 25 πόντων. Σε περίπτωση ισοπαλίας διεξάγεται και τρίτο σετ των 15 πόντων.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Δεν επιτρέπεται η απευθείας επιστροφή της μπάλας στο άλλο γήπεδο από υποδοχή, όταν 

δηλαδή αυτή προέρχεται από απόκρουση σε βολή της αντίπαλης ομάδας. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό 
υπολογίζεται σαν σφάλμα. Επιτρέπεται η απευθείας επιστροφή της μπάλας στο άλλο γήπεδο, όταν αυτή 
προέρχεται από απόκρουση επιθετικής ενέργειας του αντιπάλου (άμυνα).     

♦ Αν για οποιοδήποτε λόγο ένα Σχολείο δεν μπορεί να πάρει μέρος στους προγραμματισμένους αγώνες, 
είναι υποχρεωμένο να το δηλώσει  γραπτώς στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής, τρεις ( 3 ) τουλάχιστον 
ημέρες πριν τον αγώνα, διαφορετικά αποκλείεται από όλα τα ομαδικά αγωνίσματα.
  

   

  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.Σ.Α.
                               ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΟΥ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

      ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
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